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CSS Εργαστήριο – 8. Gradients 
Linear Gradients 

Τα gradients της CSS επιτρέπουν την ομαλή εναλλαγή από ένα χρώμα σε ένα άλλο. Υπάρχουν 

δύο ειδών gradients, το γραμμικό, linear και το ακτινικό, radial.  

1. Το γραμμικό gradient μπορεί να πηγαίνει προς τα κάτω, πάνω, αριστερά, δεξιά ή διαγώνια 

με το προς τα κάτω να αποτελεί και το εξορισμού gradient. Στην περίπτωση που το gradient δεν 

υποστηρίζεται από τον browser μπορούμε να θέσουμε και ένα απλό φόντο πριν από το gradient, εδώ 

DeepBlueSky. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinear.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - Εξορισμού από πάνω προς τα 

κάτω</h1> 

<p>Το linear gradient ξεκινά από την κορυφή του 

στοιχείο και με χρώμα DeepSkyBlue και καταλήγει 

Black.</p> 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

    height: 200px; 

    background: DeepSkyBlue; 

    background: linear-gradient(DeepSkyBlue, Black); 

} 

Νέα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 

2. Με την προσθήκη to right το gradient έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinear.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - Από αριστερά προς τα δεξιά</h1> 

<p>Το linear gradient ξεκινά από τα αριστερά του 

στοιχείου και με χρώμα DeepSkyBlue και καταλήγει 

Black.</p> 

 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή  
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παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

 height: 200px; 

    background: DeepSkyBlue; 

 background: linear-gradient(to right, 

DeepSkyBlue, Black); 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 

3. Με το to bottom right δημιουργούμε διαγώνιο gradient. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinear.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - Από πάνω και αριστερά 

προς τα κάτω και δεξιά</h1> 

<p>Το linear gradient ξεκινά από πάνω και 

αριστερά του στοιχείου και με χρώμα DeepSkyBlue 

και καταλήγει Black.</p> 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 

ή παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν 

gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

 height: 200px; 

    background: DeepSkyBlue; 

 background: linear-gradient(to bottom right, 

DeepSkyBlue, Black); 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 

4. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να θέσουμε, to top, to left, to bottom left κ.ο.κ. Επιπλέον όμως 

μπορούμε να θέσουμε την γωνία μεταξύ μίας οριζόντιας γραμμής και του gradient που θέλουμε. 

Θέτοντας 0 μοίρες το gradient ξεκινά από τα κάτω προς τα πάνω, 90 μοίρες από δεξιά στα αριστερά 

κ.ο.κ. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - -45 μοίρες σε σχέση με την 

οριζόντιο</h1> 

<p>Το linear gradient ξεκινά από κάτω και δεξιά του 

στοιχείου και με χρώμα DeepSkyBlue και καταλήγει 

Black.</p> 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 
 

 

Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

 height: 200px; 

    background: DeepSkyBlue; 

 background: linear-gradient(-45deg, 

DeepSkyBlue, Black); 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 

5. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά χρώματα σε ένα gradient παραθέτοντας ένα-ένα τα 

χρώματα.  

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinear.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - Με πολλαπλά χρώματα</h1> 

<p>Το linear gradient ξεκινά από την κορυφή του 

στοιχείου ξεκινώντας από κόκκινο γίνεται κίτρινο και 

στο τέλος πράσινο.</p> 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 
 

Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

 height: 200px; 

    background: red; 

 background: linear-gradient(red,yellow,green); 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 
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Υλοποιήστε την δραστηριότητα ουράνιο τόξο. 

6. Η css μέσω των gradients επιτρέπει και διαφάνεια το οποίο δημιουργεί ένα εφέ 

ξεθωριάσματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνάρτησης rgba που δέχεται μία επιπλέον παράμετρο 

από την rgb η οποία παίρνει τιμές από 0 έως 1 και σημαίνει πλήρης διαφάνεια έως πλήρες χρώμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinear.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient -Διαφάνεια από τα δεξιά προς τα 

αριστερά</h1> 

<div class="lineargrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 
 

 

 

 
Κώδικας css 

div.lineargrad{ 

 height: 200px; 

    background: DeepSkyBlue; 

 background: linear-gradient(to left, 

rgba(255,0,0,1), rgba(255,0,0,0)); 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinear.html, gradientlinear.css 

Radial Gradients 
Η διαφορά των radial gradients από τα linear gradients είναι ότι ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο 

σημείο αντί για να ξεκινούν από μία πλευρά. Συχνά χρησιμοποιούνται για να προσομοιάσουν 

φωτισμό. 

7. Εξορισμού ξεκινούν από το κέντρο του στοιχείου και προς τις άκρες του. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Radial Gradient</title> 

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

gradientradial.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Radial Gradient - Εξορισμού από το κέντρο προς 

τα έξω</h1> 

<div class="radialgrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 
 

 Κώδικας css 

div.radialgrad{ 

 height: 200px; 
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    background: yellow; 

 background: radial-gradient(yellow,#f06d06); 

} 

Νέα αρχεία: gradientradial.html, gradientradial.css 

Εάν το στοιχείο με το radial gradient είναι μακρόστενο το παραπάνω εξορισμού gradient είναι 

ελλειπτικό όπως βλέπουμε και στο επόμενο στιγμιότυπο 

 
8. Εάν θέλουμε το radial gradient να είναι κυκλικό πρέπει να το ορίσουμε σαφώς προσθέτοντας 

την παράμετρο circle όπως βλέπουμε στη συνέχεια. 

Κώδικας css 

div.radialgrad{ 

  height: 200px; 

            background: yellow; 

 background: radial-gradient(circle,yellow,#f06d06); 

} 

 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientradial.html, gradientradial.css 

9. Παρατηρούμε ότι το gradient είναι κυκλικό αλλά ξεθωριάζει προς την πιο μακρινή άκρη. Με 

την προσθήκη του closest-side καθορίζουμε την πιο μακρινή άκρη σαν σημείο ξεθωριάσματος. 

Κώδικας css 

div.radialgrad{ 

  height: 200px; 

            background: yellow; 

 background: radial-gradient(circle closest-side,yellow,#f06d06); 

} 

 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientradial.html, gradientradial.css 

Αντίστοιχες τιμές που μπορείτε να θέσετε είναι οι closest-corner, closest-side, farthest-corner, 

farthest-side. Ουσιαστικά είναι σαν να λέτε ότι το gradient μου θέλω να ξεθωριάζει από το 

κεντρικό σημείο προς το _____. Δοκιμάστε τις παραπάνω τιμές στο gradient σας. 

10. Ένα gradient μπορεί και να μην ξεκινά από το κέντρο, κάτι που μπορεί να επιτευχεθεί με τη 

πρόθεση at σε συνδυασμό με τη θέση όπως στο επόμενο παράδειγμα. 

Κώδικας css 
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div.radialgrad{ 

  height: 200px; 

            background: yellow; 

 background: radial-gradient(circle at top right,yellow,#f06d06); 

} 

 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientradial.html, gradientradial.css 

11. Κατά τον ίδιο τρόπο με τα linear gradients μπορούμε να έχουμε εναλλαγές χρωμάτων και στο 

radial gradient 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Radial Gradient</title> 

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

gradientradialmulti.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Radial Gradient - Χρήση διάφορων 

χρωμάτων</h1> 

<div class="radialgradmulti"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 

ή παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν 

gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 
 

 

Κώδικας css 

div.radialgradmulti{ 

 height: 200px; 

    background: yellow; 

 background: radial-gradient(red, yellow, 

green); 

} 

Νέα αρχεία: gradientradialmulti.html, gradientradialmulti.css 

Σημεία Αλλαγής χρώματος 
12. Μπορούμε να θέσουμε εμείς τις τιμές στις οποίες θα αλλάζουν τα χρώματα. 

Κώδικας css 

div.radialgradmulti{ 

 height: 200px; 

    background: yellow; 

 background: radial-gradient(red 5%, yellow 15%, green 60%); 

} 
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Υπάρχοντα αρχεία: gradientradialmulti.html, gradientradialmulti.css 

13. Επίσης μπορούμε και να αλλάζουμε το σχήμα από έλλειψη σε κύκλο. 

Κώδικας css 

div.radialgradmulti{ 

    height: 200px; 

    background: yellow; 

    background: radial-gradient(circle, red, yellow, green); 

} 

 
Υπάρχοντα αρχεία: gradientradialmulti.html, gradientradialmulti.css 

14. Τα σημεία αλλαγής χρώματος φυσικά μπορούν να τεθούν και σε γραμμικά gradients και 

μπορούν να τεθούν είτε σαν απόλυτη τιμή εικονοστοιχείων είτε σαν ποσοστό επί του συνολικού 

στοιχείου που εφαρμόζεται το gradient. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinearstops.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - με τα χρώματα να αλλάζουν όπου 

θέλουμε</h1> 

<div class="lineargradstops"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

Κώδικας css 
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div.lineargradstops{ 

 height: 200px; 

    background: cyan; 

 background: linear-gradient(to right,lime 40px, red 

77%, cyan); 

} 

Νέα αρχεία: gradientlinearstops.html, gradientlinearstops.css 

15. Με επιλογή σημείων αλλαγής χρώματος στα ίδια σημεία μπορούμε να δημιουργήσουμε ρίγες 

αντί για προοδευτική αλλαγή στο χρώμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Linear Gradient</title> 

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

gradientlinearstops.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Linear Gradient - με τα χρώματα να αλλάζουν όπου 

θέλουμε</h1> 

<div class="lineargradstops"></div> 

<div class="lineargradstripes"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 
 

Κώδικας css 

div.lineargradstops{ 

 height: 200px; 

    background: cyan; 

 background: linear-gradient(to right,lime 40px, red 

77%, cyan); 

} 

div.lineargradstripes{ 

 height: 200px; 

    background: cyan; 

  background: linear-gradient(to bottom left, cyan 

50%, palegoldenrod 50%);  

} 

Υπάρχοντα αρχεία: gradientlinearstops.html, gradientlinearstops.css 

Επαναλαμβανόμενα gradients 
16. Για να επαναλαμβάνεται ένα linear gradient χρησιμοποιείται η μέθοδος repeating-linear-

gradient(). 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Repeat Gradient</title> 

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

gradientrepeat.css "> 

</head> 

<body> 
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<h1>Repeat Gradient - Το gradient 

επαναλαμβάνεται</h1> 

<h2>Επαναλαμβανόμενο gradient:</h2> 

<div class="repeatgrad"></div> 

<h2>Επαναλαμβανόμενο gradient στις 45 μοίρες:</h2> 

<div class="repeatgrad45deg"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

Κώδικας css 

div.repeatgrad{ 

 height: 200px; 

    background:  red; 

 background: repeating-linear-gradient(red, 

yellow 10%, green 20%); 

} 

div.repeatgrad45deg{ 

 height: 200px; 

    background:  red; 

 background: repeating-linear-

gradient(45deg,red, yellow 7%, green 10%); 

} 

Νέα αρχεία: gradientrepeat.html, gradientrepeat.css 

17. Κατά τον ίδιο τρόπο με το linear gradient μπορούμε να δημιουργήσουμε radial gradient με τη 

μέθοδο repeating-radial-gradient. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Repeat Radial Gradient</title> 

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

gradientradialrepeat.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>Repeat Radial Gradient - Το radial gradient 

επαναλαμβάνεται</h1> 

<div class="repeatradialgrad"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 
 

 

Κώδικας css 

div.repeatradialgrad{ 

 height: 200px; 

    background:  red; 

 background: repeating-radial-gradient(red, 

yellow 10%, green 15%); 

} 

Νέα αρχεία: gradientradialrepeat.html, gradientradialrepeat.css 
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Στοιβαγμένα gradients 
18. Μπορούμε να στοιβάξουμε gradients με άλλα gradients δημιουργώντας διάφορα εφε. 

Προσοχή στην τελευταία παράμετρο της rgba. Κάθε gradient ξεκινά από διάφανο για να φαίνεται από 

πίσω το άλλο. Πειραματιστείτε με τις διαφάνειες στον παρακάτω gradient. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Stack Gradients</title> 

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

href="stackgradients.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>Stack Gradients - Στοιβαγμένα gradients</h1> 

<div class="stackgradients"></div> 

<p><strong>Προσοχή:</strong> Internet Explorer 9 ή 

παλιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν gradients.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

Κώδικας css 

div.stackgradients{ 

 height: 200px; 

    background:  red; 

 background: 

      linear-gradient(217deg, rgba(255,0,0,.8), 

rgba(255,0,0,0) 66.6%), 

      linear-gradient(127deg, rgba(0,255,0,.8), 

rgba(0,255,0,0) 66.6%), 

      linear-gradient(336deg, rgba(0,0,255,.8), 

rgba(0,0,255,0) 66.6%); 

} 

Νέα αρχεία: stackedgradients.html, stackedgradients.css 

 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα colorzilla. 

Δραστηριότητες 

Ουράνιο τόξο 
1. Δημιουργήστε το διπλανό εφέ του ουράνιου τόξου se linear 

gradient από τα αριστερά στα δεξιά. Τα χρώματα με τη σειρά 

είναι red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet.  

Colorzilla 
2. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.colorzilla.com/gradient-

editor/ και πειραματιστείτε με διάφορα gradients. Στη συνέχεια 

μεταφέρετέ τα στην ιστοσελίδα σας. 

 

Σύνδεσμοι 
 http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ 

 Ερωτήσεις 

 

http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
https://goo.gl/forms/Qrz9roRMdpYuHynh1
https://goo.gl/forms/Qrz9roRMdpYuHynh1

