
HTML Εργαστήριο – 1. Εισαγωγή, βασικές ετικέτες, σχόλια 

Δημιουργα Εγγράφου HTML 
 

1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το ονοματεπώνυμό σας στον φάκελο «Τα Έγγραφά μου» 
ή στο φάκελο «server» στον οποίο και θα αποθηκεύετε όλες τις εργασίες σας.  

 
2. Για να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα μας παρέχει την δυνατότητα να παράγουμε απλά αρχεία κειμένου. Το πιο απλό από αυτά 
που θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς αρχικά, είναι το σημειωματάριο των Windows. Εναλλακτικά 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα όπως το sublime text ή το notepad++.  

 
Ανοίγουμε το σημειωματάριο:  
(Έναρξη  Προγράμματα  Βοηθήματα  Σημειωματάριο) 

 
3. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του εξυπηρετητή ότι ακολουθεί ένα έγγραφο 

html, κάτι που γίνεται με τη δήλωση <!DOCTYPE html>. Όλες οι ιστοσελίδες αρχίζουν με την 
οδηγία (tag) <HTML> η οποία ενημερώνει τον client ότι πρόκειται για σελίδα γραμμένη σε html. 
Τελειώνουν με την οδηγία </HTML> η οποία πληροφορεί τον 
client ότι ο κώδικας html τελείωσε. Επιπλέον κάθε ιστοσελίδα 
αποτελείται από δύο μέρη το head και το body.  
Head: Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιστοσελίδα όπως για 
παράδειγμα τον τίτλο. Έτσι, χρησιμοποιώντας κώδικα html, έχουμε 
τη δυνατότητα να θέσουμε το τίτλο που εμφανίζεται στη κορυφή 
στο παράθυρο του φυλλομετρητή. Αυτό γίνεται με τη χρήση της 
οδηγίας <title>…</title> που δουλεύει όμως σε συνδυασμό με την 
ετικέτα <head>…</head>. 
Body: Το κύριο μέρος της ιστοσελίδας. 
Γράφουμε στο notepad: 

Κώδικας HTML Σχόλια 
<!doctype html> 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Η 1η μου σελίδα</title> 
 </head> 
 <body> 
  Hello World. 
  Αυτή είναι η 1η μου 
ιστοσελίδα!! 
 </body> 
</html> 

Κάθε HTML 5 σελίδα ξεκινά με αυτό. Δείχνει την 
έκδοση της HTML που χρησιμοποιείται.  
Η 1η ετικέτα κάθε σελίδας 
Η ετικέτα head ξεκινά 
Ο τίτλος που φαίνεται στην καρτέλα του browser 
Η ετικέτα head κλείνει 
Ξεκινά το κυρίως σώμα της σελίδας. 
Οτιδήποτε ορατό στην σελίδα βρίσκεται σε αυτό το 
μέρος της ιστοσελίδας. 
 
Η ετικέτα body κλείνει. 
Η ετικέτα html κλείνει. 

Νέο Αρχείο: first.html 
Για να αναγνωρίσει ο client ότι πρόκειται για html σελίδα πρέπει η κατάληξη του αρχείου να 

είναι .htm ή .html και δεν πρέπει το αρχείο να είναι τύπου txt. Έτσι: 

  
Αποθηκεύουμε το αρχείο 



 
Αρχείο  Αποθήκευση ως 
Όνομα αρχείου: first.html 

Αποθήκευση ως: (Save As Type) : Όλα τα 

αρχεία (All Files) 
 
Εναλλακτικά αντί των βημάτων 2 και 3 

μπορούμε με δεξί click να επιλέξουμε 
Δημιουργία  Έγγραφο κειμένου και στο 
νέο έγγραφο που δημιουργήσαμε να δώσουμε 
την κατάληξη .html ή .htm. 

4. Επιλέγουμε το αρχείο που μόλις 
δημιουργήθηκε στο φάκελο μας και ανοίγοντας το με κάποιο πρόγραμμα φυλλομετρητή θα εμφανιστεί 
η πρώτη μας σελίδα που θα έχει το κείμενο:  

Ιστοσελίδα 

 
Κάθε φορά που θέλετε να δείτε την μορφή της ιστοσελίδας θα πρέπει να ανοίγετε το αρχείο με κάποιο 

πρόγραμμα φυλλομετρητή ενώ κάθε φορά που θα θέλετε να το επεξεργαστείτε θα πρέπει με δεξί click 

να επιλέγετε να το ανοίγετε με κάποιο πρόγραμμα όπως το notepad ή το notepad++. Κατά την διάρκεια 

της υλοποίησης βολικό είναι να έχετε και το browser και τον κειμενογράφο ανοιχτά και σε κάθε αλλαγή 

και αφού κάνετε αποθήκευση να κάνετε απλά refresh στην ιστοσελίδα. 

Κάθε ιστοσελίδα αποτελείται από πολλά στοιχεία, elements. Παραδείγματα elements είναι οι 

παράγραφοι, οι λίστες, οι εικόνες κτλ. Οι ετικέτες, tags, σηματοδοτούν την έναρξη και τον τερματισμό 

ενος στοιχείου. Έτσι για παράδειγμα το <title>Η 1η μου σελίδα</title> αποτελεί ένα στοιχείο όπου το 

ζεύγος ετικετών <title> καθορίζει ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί τον τίτλο της ιστοσελίδας αλλά και που 

ξεκινά και τελειώνει το στοιχείο. Το κείμενο Η 1η μου σελίδα αποτελεί το περιεχόμενο, content, του 

στοιχείου. 

Ετικέτα ανοίγματος Περιεχόμενο Ετικέτα κλεισίματος 

<title> Η 1η μου σελίδα </title> 

Το στοιχείο title 

Υλοποιήστε την 1η δραστηριότητα. 

Αλλαγή Γραμμής 
Υπάρχουν και ετικέτες οι οποίες δεν ανοίγουν και κλείνουν αλλά μόνο ανοίγουν. Αυτό συμβαίνει γιατί 
δεν έχει νόημα η χρήση τους κατά ζεύγη όπως φαίνεται στην επόμενη ετικέτα αλλαγής γραμμής. 

5. Παρατηρούμε ότι αν και δώσαμε στο notepad δύο γραμμές τη μια κάτω από την άλλη ο 
φυλλομετρητής μας το αγνόησε και ένωσε τις γραμμές σε μια ενιαία. Για να αλλάξουμε γραμμή στην 
html θα πρέπει να το δηλώσουμε ρητά στον χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει με την ετικέτα <br>.  
Έτσι στο παράδειγμά μας αν θέλουμε το «Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα html!!» κάτω από το «Hello 
World» θα πρέπει να γράψουμε τον παρακάτω κώδικα που θα εμφανίσει στη σελίδα μας το διπλανό 
αποτέλεσμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 



<!doctype html> 

<html> 

<head><title>Η 1η μου 

ιστοσελίδα</title></head> 

<body> 

Hello World. <br> Αυτή είναι η πρώτη μου 

σελίδα html!! 

</body> 
</html> 

 

Υπάρχον αρχείο: first.html 
Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό, ότι τις αλλαγές που κάνετε σε μία ιστοσελίδα μπορείτε να τις δείτε 
απλά πατώντας ανανέωση (f5) στον φυλλομετρητή σας εφόσον είναι ανοιχτή σε αυτόν. 

Παράγραφοι 
6. Όπως για να αλλάξουμε γραμμή, έτσι και για να αλλάξουμε παράγραφο θα πρέπει να το 

δηλώσουμε ρητά χρησιμοποιώντας μια άλλη οδηγία, την <p>. Το κλείσιμο της οδηγίας </p> που ορίζει 
το τέλος της παραγράφου δεν είναι υποχρεωτικό, καλό είναι όμως για λόγους συνέπειας να 
χρησιμοποιείται. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η χρήση της και το αποτέλεσμα που θα έχει στο 
φυλλομετρητή μας.  

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

 <title>Tuvalu</title> 

</head> 

<body> 

<p>Ο Σουίχι Εντού έχει βάλει στόχο να φωτογραφίσει όλους τους πολίτες ενός κράτους. Δεν 

πρόκειται για αστείο, αλλά  για εντελώς ρεαλιστική κατάσταση που αφορά το νησιωτικό έθνος 

Τουβάλου στον Ειρηνικό και τους 11.000 κατοίκους του.</p><p> Ο Ιάπωνας φωτογράφος έχει 

συμπληρώσει ήδη τα 340 πορτρέτα από την ατόλη Νουκουλέλε κι απώτερος στόχος του είναι να 

ολοκληρώσει το εγχείρημα μέχρι τη διάσκεψη κορυφής των Οκτώ, που θα διοργανωθεί την 

ερχόμενη χρονιά στη χώρα του. Σκοπός του, να ταρακουνήσει τους πλούσιους και ισχυρούς της Γης 

για λήψη ριζικών αποφάσεων κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και οι φωτογραφίες θα είναι το 

ανθρώπινο πρόσωπο στο φλέγον θέμα.</p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: tuvalu.html 



Σχόλια 
Σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού αλλά και στην html μπορούμε να εισάγουμε στον κώδικά 

μας πληροφορίες που ο υπολογιστής δεν θα τις μεταφράσει, δείξει στην σελίδα, αλλά είναι χρήσιμα 

για εμάς ή άλλους χρήστες. Η πληροφορία αυτή στην html Μπορεί να εισαχθεί χρησιμοποιώντας την 

επόμενη σύνταξη: 

<!—Εδώ θα μπουν τα σχόλιά μας --> 

Προσοχή, το θαυμαστικό υπάρχει στην αρχή αλλά όχι στο τέλος. 

Κώδικας HTML 

... 

<body bgcolor=blue> 

<!--  Ακολουθούν δύο παράγραφοι --> 

<p>Ο Σουίχι Εντού 

... 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: tuvalu.html 

Παρατηρούμε, ότι στη σελίδα μας δεν αλλάζει τίποτα. Μπορούμε όμως να δώσουμε εξηγήσεις σε 

αυτόν που διαβάζει τον κώδικα μας. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να εμφανίσουμε στην σελίδα μας τα σύμβολα < ή > τα οποία καθορίζουν 

μία ετικέτα χρησιμοποιούμε τα &lt και &gt αντίστοιχα. 

Δραστηριότητες 
1. Δημιουργήστε την δική σας 1η ιστοσελίδα στην οποία θα αναφέρετε στο κυρίως σώμα της το όνομά 

σας και στον τίτλο το κείμενο «Η Ιστοσελίδα μου!!!». 

 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

https://goo.gl/forms/IHPwSGSSNBC6QC5z2

