
HTML Εργαστήριο – 2. Ιδιότητες ετικετών, μορφοποιήσεις κειμένου, 

επικεφαλίδες 

Χρώμα φόντου 
1. Όπως έγινε αντιληπτό, ότι βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες <head>…</head> ρυθμίζει την 

επικεφαλίδα της ιστοσελίδας μας. Θα δούμε σε επόμενα εργαστήρια ότι ανάμεσα στις ετικέτες αυτές 
υπάρχουν ρυθμίσεις για το στυλ (style), για δέσμες ενεργειών (script), μεταδεδομένα (metadata) κ.α.. 
Αντίστοιχα ότι βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες <body>….</body> ρυθμίζει το κυρίως σώμα της 
ιστοσελίδας. Μέσα στην ετικέτα <body> μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα (bgcolor) ή την εικόνα 
(background) που θέλουμε για φόντο της σελίδας ή το χρώμα του κειμένου (text) ή το χρώμα των 
συνδέσμων (link, vlink, alink). Έτσι για παράδειγμα για να ορίσουμε μπλε φόντο θα συμπληρώσουμε 
τον παρακάτω κώδικα. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

 <title>Tuvalu</title> 

</head> 

<body bgcolor=blue> 

<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 

 
Υπάρχον αρχείο: tuvalu.html 

Υπάρχουν διάφορα χρώματα στην <HTML>, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στην περίπτωση 
που δε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα από αυτά που υποστηρίζει μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε έναν εξαψήφιο δεκαεξαδικό αριθμό της μορφής #rrggbb. Κάθε χρώμα δημιουργείται 
από τη σύνθεση των τριών βασικών χρωμάτων, του κόκκινου (red), του πράσινου (green) και του μπλε 
(blue). Η τιμή # rrggbb δηλώνει ακριβώς τις τιμές των τριών αυτών χρωμάτων, οι οποίες και συνθέτουν 



και το χρώμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. rr είναι η δεκαεξαδική μορφή του ποσοστού κόκκινου 
που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, η τιμή gg είναι η δεκαεξαδική τιμή του ποσοστού πρασίνου και bb, 
του μπλε. Παρακάτω φαίνονται διάφορα χρώματα που υποστηρίζει η HTML και οι αντίστοιχες τιμές 
τους. Για έναν πιο πλήρη κατάλογο μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα όπως η επόμενη: 
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp. 
 

white #ffffff green #008000 
    

black #000000 lightgreen #77f47d 

red #ff0000 brown #804040 

yellow #ffff00 orange #ff8000 

lightyellow #ffecb0 gray #808080 

blue #0000ff magenda #800080 

lightblue #5a68ea pink #ff0080 

cyan #39cde8   
 Πίνακας 1.1: Παραδείγματα χρωμάτων  

Υλοποιήστε την 1η δραστηριότητα. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.hexinvaders.com/ και παίξτε το παιχνίδι. 

Ιδιότητες Ετικετών 
Στην ετικέτα body προσθέσαμε μία ιδιότητα, attribute, με το όνομα bgcolor στην οποία δώσαμε την 

τιμή blue. 
Οι ιδιότητες (attributes) των ετικετών είναι τιμές που δίνουν στην ετικέτα διάφορα χαρακτηριστικά. 

Κάθε μια από αυτές τις τιμές επιδρά διαφορετικά στην εμφάνιση ή την λειτουργία των ετικετών. Μια 
ιδιότητα μπαίνει αμέσως μετά το όνομα της ετικέτας και αποτελείται από το όνομα της και μια τιμή 
μέσα σε διπλά εισαγωγικά. 

 
Μια ετικέτα με ιδιότητες είναι κάπως έτσι: 
 
<όνομα-ετικέτας ιδιότητα1="τιμη" ιδιότητα2="τιμη" ιδιότητα3="τιμη">...</όνομα-ετικέτας> 
 
Η ετικέτα  <p>, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει την ιδιότητα align η οποία ορίζει την στοίχιση του 

κειμένου μέσα στην παράγραφο. Η ιδιότητα align παίρνει μια από τις τιμές: left, center, right, justify. 

Υλοποιήστε την 2η δραστηριότητα. 

Σημείωση: Οι ιδιότητες bgcolor και align ουσιαστικά έχουν αντικατασταθεί από ιδιότητες CSS και 

χρησιμοποιούνται στις παρούσες σημειώσεις απλά για εκμάθηση των ιδιοτήτων ετικετών αλλά και του 

τρόπου αναπαράστασης χρωμάτων. 

 

Μορφοποιήσεις κειμένου 
2. Πολλές φορές όταν γράφουμε κείμενα θέλουμε να τονίσουμε παραπάνω κάποιες λέξεις, να τις 

υπογραμμίσουμε ή να τις γράψουμε με πλάγια γράμματα. Την δυνατότητα αυτή μας τη δίνει η HTML 
με τη χρήση των παρακάτω ετικετών:  
 <b>….</b> για έντονο κείμενο (bold) 
 <u>.…</u> για υπογραμμισμένο κείμενο (underlined) 

 <i>.…</i> για πλάγιο κείμενο (italic).  
Ότι κείμενο βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες παίρνει την μορφή που του προσδίδουν αυτές. Στη 

συνέχεια βλέπουμε το κείμενο μας με τη προσθήκη κάποιων τέτοιων ετικετών και το αποτέλεσμα στον 
browser μας. 

Κώδικας HTML 

http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp
http://www.hexinvaders.com/
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_p.html


<!doctype html> 

<html>  

<head> 

 <title>Tuvalu</title> 

</head> 

<body bgcolor=blue> 

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

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

<u>Τουβάλου</u> στον <u>Ειρηνικό</u> και τους <b>11.000</b> κατοίκους του.</p><p> Ο 

<i>Ιάπωνας</i> φωτογράφος έχει συμπληρώσει ήδη τα <b>340 πορτρέτα</b> από την ατόλη 

<u>Νουκουλέλε</u> 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 

 
Υπάρχον αρχείο: tuvalu.html 

Έχουμε φυσικά την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό των παραπάνω ετικετών ώστε 
να έχουμε συνδυασμό των μορφοποιήσεων. Έτσι για παράδειγμα, για να υπογραμμίσουμε αλλά και να 
κάνουμε πιο έντονη τη λέξη Ιάπωνας θα πρέπει να γράψουμε τα εξής:  

<b><u>Ιάπωνας</u></b> 
Το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα θα είναι το παρακάτω:  
Ιάπωνας 

Υλοποιήστε την 3η δραστηριότητα. 

Επικεφαλίδες 
3. Η HTML υποστηρίζει και μια σειρά από επικεφαλίδες με τη χρήση των ετικετών:  
<H1>…</H1> 

<H2>…</H2> 

… 

<H6>…</H6>  
Η είναι η <H1> μεγαλύτερη με μικρότερη την <H6>. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται και ένα 

παράδειγμα χρήσης της. 
Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 



<!doctype html> 
<html>  
 <head> 
  <title> Επικεφαλίδες </title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Γαλαξίας</h1> 
  <h2>Γη </h2> 
  <h3>Ευρώπη</h3> 
  <h4>Ελλάδα</h4> 
  <h5>Σάμος</h5> 
  <h6>Καρλόβασι</h6> 
 </body> 
</html> 

 
Νέο αρχείο: headings.html 

Γραμμές 
4. Με την βοήθεια της ετικέτας <HR> μπορούμε να σχεδιάσουμε μια οριζόντια γραμμή στην 

οθόνη μας όπως η παρακάτω 

 

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα size της <HR>, μπορούμε να ρυθμίσουμε το πάχος της, με την 
ιδιότητα width, είτε με αριθμό pixels είτε με ποσοστό, το πλάτος της. Με την ιδιότητα align, σε 
περίπτωση που έχουμε θέσει κάποιο width ορίζουμε τη στοίχιση της γραμμής με εξορισμού στοίχιση 
στο κέντρο και με την color θέτουμε το χρώμα της. Παρακάτω φαίνεται η χρήση μιας εντολής <HR> 
με κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις. Στη σελίδα σας μπορείτε να την εισάγετε ανάμεσα σε δύο επικεφαλίδες, 
έστω τις 2 πρώτες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Κώδικας HTML 

<h1>Γαλαξίας</h1> 

<hr size=5 width=50% align=left color=blue> 

<h2>Γη </h2> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: headings.html 

Υλοποιήστε την 4η δραστηριότητα. 

 

Δραστηριότητες 
 



1. Πειραματιστείτε με τα χρώματα φόντου των 
ιστοσελίδων σας είτε με τη βοήθεια κατάλληλων 
δεκαεξαδικών αριθμών είτε ανατρέχοντας στον 
πίνακα 1.1.  

2. Στο αρχείο tuvalu.html αλλάξτε την στοίχιση των 
δύο παραγράφων σε δεξιά, right, και πλήρη 
στοίχιση justify αντίστοιχα χρησιμοποιώντας την 
ιδιότητα align. 

3. Στο αρχείο tuvalu.html προσθέστε διάφορες μορφοποιήσεις κειμένου έντονου υπογραμμισμένου 

ή πλάγιου κειμένου. Συνδιάστε και δύο ή τρείς μορφοποιήσεις ταυτόχρονα. 
4. Ανάμεσα στις υπόλοιπες επικεφαλίδες εισάγετε αντίστοιχες ετικέτες <hr> με διάφορες ιδιότητες.  

 

Σύνδεσμοι 
 http://www.hexinvaders.com/ 

 Ερωτήσεις 

 

http://www.hexinvaders.com/
https://goo.gl/forms/lZewJ3NKxeWxjJgy1
https://goo.gl/forms/lZewJ3NKxeWxjJgy1

