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HTML Εργαστήριο – 3. Ορισμός εικόνας ως φόντου - Μορφοποιήσεις 

κειμένου – Λίστες 

Ορισμός εικόνας ως φόντου 
1.   Για να ορίσουμε σαν φόντο μια εικόνα, θα πρέπει να βάλουμε την εικόνα στον ίδιο φάκελο με τον κώδικά 

μας και στη συνέχεια να δώσουμε στην ετικέτα <BODY> την εντολή: 

Η σελίδα μας τώρα θα έχει την μορφή: 

Κώδικας HTML 

<body background=tuvalu.jpg> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: tuvalu.html 

Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε την εικόνα μας στον ίδιο φάκελο. Πολύ συνηθισμένο είναι να 

χρησιμοποιούμε έναν φάκελο π.χ. images στον φάκελο με τις σελίδες μας. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

δηλώσουμε όμως που βρίσκονται οι φωτογραφίες μας. Έτσι ο κώδικάς μας θα γίνει: 

Κώδικας HTML 

<body background= images/tuvalu.jpg> 

Υπάρχoν αρχείο: tuvalu.html 

 

Μορφοποιήσεις κειμένου 
2. Παρατηρούμε ότι τα μαύρα γράμματα της σελίδας μας δεν φαίνονται πολύ καθαρά. Η HTML, μας δίνει 

τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε και αυτά. Πάλι στην ετικέτα <BODY>, αν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα 

του κειμένου σε ολόκληρη τη σελίδα, θα πρέπει να προσθέσουμε την εντολή text με τιμές αντίστοιχες με 

αυτές της εντολής bgcolor που αναφέρθηκε στο προηγούμενο μάθημα. Έτσι για να κάνουμε το παραπάνω 

κείμενο πιο ανοιχτό γκρί για παράδειγμα, ώστε να φαίνεται παρόλο τη σκουρόχρωμη εικόνα στο φόντο θα 

χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω κώδικα: 

Κώδικας HTML 

<body text = #eeeeee background=tuvalu.jpg> 

Ιστοσελίδα 



2 

 

 
Υπάρχoν αρχείο: tuvalu.html 

 

3. Άλλες μορφοποιήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι οι: 

<big> … </big> 

<small> …</small> 

Οι ετικέτες αυτές μεγαλώνουν ή μικραίνουν τη γραμματοσειρά του κειμένου που περιέχεται ανάμεσά 

τους. Έτσι για παράδειγμα στον παρακάτω κώδικα θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα: 

Κώδικας HTML 

Ο     <big>Ιάπωνας </big>φωτογράφος 

Ιστοσελίδα 

         Ο Ιάπωνας φωτογράφος 

Υπάρχoν αρχείο: tuvalu.html 

Άλλοι τρόποι να δοθεί έμφαση στο κείμενο είναι οι ετικέτες <STRONG> …</STRONG> και 

<EM>….</EM>. Με την πρώτη ετικέτα ορίζουμε ότι το κείμενο είναι σημαντικό ενώ με την δεύτερη 

θέλουμε να δώσουμε έμφαση. 

 

4. Χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως γραφικές παραστάσεις είναι να γράφουμε κάποιους 

χαρακτήρες λίγο πάνω (εκθέτης) ή λίγο κάτω (δείκτης) από το υπόλοιπο κείμενο. Οι ετικέτες που μας το 

επιτρέπουν αυτό είναι οι: 

<sub>…</sub> 

<sup>…</sup> 

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε την χρήση τους 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

 1<sup>o</sup><br>2<sub>o</sub> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

           1o 

           2o  

Νέο αρχείο: subsup.html 

Μπορείτε στο σημείο αυτό να δοκιμάσετε την 1η δραστηριότητα. 

Λίστες 
5. Η HTML μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια αρκετά μεγάλη ποικιλία λιστών. Για να 

φτιάξουμε μη αριθμημένες λίστες χρησιμοποιούμαι την ετικέτα <ul> (unordered list). Ένα παράδειγμα 

χρήσης της και το αποτέλεσμα, φαίνεται παρακάτω: 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 



3 

 

<html> 

<b>Arcade Fire Singles </b> 

<ul> 

<li>Black mirror </li> 

<li>Keep the Car Running </li> 

<li>Intervention </li> 

<li>No cars go </li> 

</ul> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: lists.html 

 

6. Με την ετικέτα <ul>, ξεκινάμε την μη αριθμημένη λίστα και στη συνέχεια για κάθε στοιχείο της 

χρησιμοποιούμε την ετικέτα <li>. Στην ετικέτα <ul>, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο type, 

για να δηλώσουμε τι σχήμα θέλουμε να υπάρχει μπροστά από κάθε στοιχείο της λίστας. Έτσι μπορούμε να 

δηλώσουμε type = disc, που είναι και ο εξορισμού τύπος, type = circle ή type = square.  Η δήλωση αυτής 

της παραμέτρου στην ετικέτα <ul>, θα επηρεάσει όλη τη λίστα. Μπορούμε όμως να δηλώσουμε και 

διαφορετικό τύπο σχήματος σε ένα στοιχείο της λίστας, θέτοντας την παράμετρο type στην ετικέτα <li>. 

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται μια μικτή δήλωση μη αριθμημένης λίστας. 

 

Κώδικας HTML 

… 

<b>Arcade Fire Singles </b> 

<ul type = circle> 

<li type = square>Black mirror </li> 

<li>Keep the Car Running </li> 

<li type = disc>Intervention </li> 

<li>No cars go </li> 

</ul> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχoν αρχείο: lists.html 

7. Η αριθμημένη λίστα δημιουργείται με τη χρήση στης ετικέτας <ol> (ordered list) και με αντίστοιχο 

τρόπο με την μη αριθμημένη. Ένα παράδειγμα χρήσης της φαίνεται στη συνέχεια, 

Κώδικας HTML 

<ol> 

<li>Black mirror </li> 

<li>Keep the Car Running </li> 

<li>Intervention </li> 
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<li>No cars go </li> 

</ol> 

Ιστοσελίδα 

  
Υπάρχoν αρχείο: lists.html 

8. Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να αλλάξει ο τρόπος αρίθμησης της λίστας με την ετικέτα type και 

επιλέγοντας a ή Α για αρίθμηση στο Λατινικό Αλφάβητο, I ή i για αρίθμηση με τον λατινικό τρόπο. Επίσης 

στον εξορισμού τρόπο αρίθμησης μπορεί να επιλεχθεί το νούμερο από το οποίο θα ξεκινήσει η λίστα με την 

ετικέτα start. Δοκιμάστε χρήσεις των ετικετών αυτών στη λίστα που ήδη έχετε δημιουργήσει.  

Π.χ. <ol type =1 start=3> ή <ol type =a> 

9. Μπορεί να υπάρξει και συνδυασμός των λιστών αυτών. Δοκιμάστε να υλοποιήσετε τον αντίστοιχο 

κώδικα και δείτε πως θα εμφανιστεί.  

Κώδικας HTML 

<ul type = circle> 

  <li>Albums 

    <ol type =i> 

  <li>Funeral </li> <li> Neon Bible </li> <li>The Suburbs </li> 

    </ol> 

  <li> EPs 

    <ol type =a>  

 <li> Arcade Fire   </li> <li> Arcade Fire & David Bowie at Fashion Rocks </li> 

    </ol> 

</ul> 

Υπάρχoν αρχείο: lists.html 

Δοκιμάστε την 2η δραστηριότητα. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα μία αριθμημένη λίστα η αρίθμηση να είναι αντίστροφή. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την ιδιότητα reversed. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html><head><title>Ανάστροφη λίστα</title></head> 

<body> 

<h1>Τα τρία βασικά χρώματα</h1> 

<ol reversed> 

<li>Red</li> 

<li>Green</li> 

<li>Blue</li> 

</ol> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: rgblist.html 
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11. Η ιδιότητα value μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο <li> της λίστας για να θέσει 

μία τιμή στο στοιχείο αυτό. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει όλα τα στοιχεία από εκεί και κάτω. 

Κώδικας HTML 

… 

<ol> 

<li>Red</li> 

<li value="9">Green</li> 

<li>Blue</li> 

</ol> 

… 

Ιστοσελίδα 

  
Υπάρχον αρχείο: rgblist.html 

 

Σκρολάρισμα (προαιρετικό) 
12. Με την ετικέτα <marquee> μπορούμε να κάνουμε κάποιο κείμενο να σκρολάρει. Δοκιμάστε στους 

υπολογιστές σας την επόμενη εντολή με το κείμενο της προτίμησής σας, π.χ. 

<MARQUEE>Γενικό Λύκειο Καρλοβασίου</MARQUEE> 

 

 Στην ετικέτα <marqee> μπορούμε να προσθέσουμε και μια παράμετρο ώστε να επιταχύνουμε ή να 

επιβραδύνουμε την ταχύτητα κίνησης του κειμένου. Η παράμετρος αυτή είναι η scrolldelay και καθορίζει πόσα 

milliseconds θα περάσουν από την εμφάνιση του ενός γράμματος στο άλλο. Δοκιμάστε αλλάζοντας την τιμή 

του όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 

<MARQUEE scrolldelay=50> Γενικό Λύκειο Καρλοβασίου </MARQUEE> 

 

Δραστηριότητες 
1. Κάνοντας χρήση των ετικετών <sub> και <sup> δημιουργήστε μία html σελίδα που θα περιέχει τον 

εξής τύπο: X1
2 + X2

2 = X3
2 

2. Δημιουργήστε μία μη αριθμημένη λίστα με τις λέξεις «ελληνικά», «ξένα». Μετά από κάθε μία από 

αυτές τις λέξεις θα περιέχεται από μια νέα λίστα με τα τρία αγαπημένα σας ξένα τραγούδια ή 

συγκροτήματα. Η λίστα με τα Ελληνικά θα είναι αριθμημένη με το Λατινικό τρόπο και η άλλη λίστα 

με το Λατινικό Αλφάβητο.  

 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

https://goo.gl/forms/ln2IMGFFnzOvvH4E3

