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HTML Εργαστήριο –5. Σύνδεσμοι 
 Μέχρι τώρα μάθαμε πως να διαμορφώνουμε το κείμενο μας, πως να προσθέτουμε αλλαγές γραμμής και 

παραγράφους, χρώματα στο φόντο ή στο κείμενο, αριθμημένες και μη, λίστες, αλλά δεν μάθαμε την 

βασικότερη λειτουργία του υπερκειμένου, την διασύνδεση μεταξύ των σελίδων μας, αλλά και την διασύνδεση 

των σελίδων μας με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό.  

 Δημιουργούμε συνδέσμους με τoν συνδυασμό ετικετών <a> ….. </a> (a από την λέξη Anchor). Η 

βασικότερη ιδιότητα της ετικέτας είναι η href, η οποία περιέχει το url ενός αρχείου. Το κείμενο που γράφεται 

ανάμεσα στην ετικέτα <a>  και </a> είναι το κείμενο που φαίνεται στην οθόνη και πατάει ο χρήστης επάνω 

σε αυτό για να μεταφερθεί στην σελίδα που δείχνει η παράμετρος href. Η εμφάνιση ενός συνδέσμου στην 

οθόνη μας ποικίλει ανάλογα με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιούμε. Οι περισσότεροι, όπως οι Internet 

Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome, εξ' ορισμού τους εμφανίζουν με μπλε και υπογραμμισμένα 

γράμματα, ενώ τους συνδέσμους που έχουμε ήδη ακολουθήσει στο παρελθόν τους εμφανίζουν με μοβ 

γράμματα. Υπάρχει όμως η επιλογή τα χρώματα αυτά να αλλάξουν. 

 

 
Διάφορες είναι οι εκδοχές συνδέσμων που έχουν να κάνουν με το εάν το υπερκείμενο στόχος βρίσκεται: 

I. στον ίδιο υπολογιστή με την σελίδα στην οποία υπάρχει ο σύνδεσμος είτε στον ίδιο,  

II. είτε σε άλλο φάκελο ή,  

III. ακόμα και στην ίδια σελίδα ή,  

IV. κάπου αλλού στον παγκόσμιο ιστό, 

 

 
Στη συνέχεια φαίνονται παραδείγματα των τεσσάρων αυτών περιπτώσεων.  

1. Ο πρώτος τρόπος είναι ο δεσμός με μια άλλη σελίδα τοπικά στον ίδιο υπολογιστή. Δημιουργήστε μια 

ιστοσελίδα με το όνομα firstpage.html και με μόνο τις βασικές ετικέτες όπως φαίνεται στη συνέχεια στην 

οποία στο σημείο <a href=’secondpage.html’> και στη θέση του ’secondpage.html’ θα βάλετε το όνομα της 

html σελίδας που φαίνεται στη συνέχεια (ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα έχετε δημιουργήσει στη διάρκεια των 

μαθημάτων αυτών. Οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες <a>…</a> είναι σύνδεσμος για την σελίδα 

στην παράμετρο href. 
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html> 

<head><title>Πρώτη Σελίδα</title></head> 

<body> 

αν πατήσετε <a href ='secondpage.html'>εδώ</a> θα 

πάτε στην επόμενη σελίδα!!!!! 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: firstpage.html 
 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html> 

<head><title>Δεύτερη Σελίδα</title></head> 

<body> 

Να και η επόμενη σελίδα!!!!! 

</body> 

</html>  

Νέο αρχείο: secondpage.html 
Στο σημείο αυτό μπορείτε να δοκιμάσετε την 1η δραστηριότητα. 

 

2. Φυσικά δεν υπάρχει πρόβλημα αν η σελίδα στην οποία θέλουμε να δείχνει ο σύνδεσμος βρίσκεται σε 

άλλο φάκελο στον υπολογιστή μας. Απλά πρέπει να προσθέσουμε την διαδρομή (path) για το φάκελο στον 

οποίο βρίσκεται η σελίδα αυτή. 

Δημιουργήστε έναν φάκελο μέσα στο φάκελο εργασίας σας, έστω folder και μετακινήστε εκεί την σελίδα 

στόχο. Ο κώδικάς σας θα πρέπει να γίνει: 

 

Κώδικας HTML 

αν πατήσετε <a href ='folder/secondpage.html'> εδώ </a> θα πάτε στην επόμενη σελίδα!!!!! 

Υπάρχoν αρχείο: firstpage.html 

 

Τώρα αντιστρέψτε τα αρχεία. Βάλτε δηλαδή το firstpage.html αρχείο μέσα στο folder και το 

secondpage.html έξω απ’ αυτό. Η html σας θα πρέπει να γίνει: 

Κώδικας HTML 

αν πατήσετε <a href ='../secondpage.html'> εδώ <a> θα πάτε στην επόμενη σελίδα!!!!! 

Υπάρχoν αρχείο: firstpage.html 

 

3. Σύνδεση φυσικά μπορεί να υπάρχει και με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα οπουδήποτε στον παγκόσμιο 

ιστό χρησιμοποιώντας την ίδια ετικέτα και την επιθυμητή διεύθυνση στη θέση του αρχείου του προηγούμενου 

βήματος. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head><title>Σύνδεσμοι σε Σχολεία</title></head> 

<body> 

αν πατήσετε <a href = 'http://lyk-karlov.sam.sch.gr/'>εδώ</a> θα πάτε  

στη σελίδα του ΓΕΛ Καρλοβάσου και <a href = 'http://1epal-karlov.sam.sch.gr/'>εδώ</a> στου Επαλ 

Καρλοβάσου!!!!! 

</body> 

</html> 

Νέο αρχείο: linkstoschools.html 
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4. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιστοσελίδες είναι τόσο μεγάλες που απαιτείται ένας τρόπος για πλοήγηση 

στην ίδια σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα με τη χρήση της ετικέτας <a href='#…'>, με την προσθήκη της #, 

και τη βοήθεια μιας αναφοράς (<a name='…'>) να δημιουργηθεί σύνδεσμος για οποιοδήποτε σημείο στην 

ίδια ιστοσελίδα. Έτσι: 

Κώδικας HTML 

… 

<ol> 

<li><A HREF="#souixi">Σουίχι Εντού</a> 

<li><A HREF="#japan">Ιάπωνας </a> 

</ol> 

<a name='souixi'> 

<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> 

<a name='japan'> 

<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> 

… 

Υπάρχον αρχείο: tuvalu.html 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δοκιμάσετε την 2η δραστηριότητα. 

Για να δείτε τη λειτουργία του παραπάνω τύπου συνδέσμου αυξήστε το μέγεθος της ιστοσελίδας 

προσθέτοντας κενές γραμμές με τη χρήση της ετικέτας <br>. 

5. Μπορούμε στον υπερσύνδεσμό μας αντί να τον ξεκινήσουμε με http:// και στη συνέχεια την διεύθυνση 

να τον ξεκινήσουμε με mailto:. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε έναν σύνδεσμο ταχυδρομείου. 

Π.χ. <a href="mailto:akontog@gmail.com">Επικοινωνία</a> 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δοκιμάσετε την 3η δραστηριότητα. 

6. Μια παράμετρος της ετικέτας <a> που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη αν χρησιμοποιήσετε frames είναι η 

target στην οποία ορίζεται που θα εμφανιστεί η σελίδα στόχος. Υπάρχει μια σειρά από τέσσερεις επιλογές: 

 _self: ανοίγει την σελίδα στο ίδιο πλαίσιο 

 _blank: ανοίγει την σελίδα σε νέο παράθυρο. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, ανοίγει ένα νέο παράθυρο 

ή καρτέλα του φυλλομετρητή στο οποίο θα εμφανιστεί την σελίδα 

 _top: ανοίγει την σελίδα στο ίδιο παράθυρο αγνοώντας τα πλαίσια που τυχόν υπάρχουν 

 _parent: ανοίγει την σελίδα στο "πατρικό πλαίσιο" 
 

Εφόσον τα πλαίσια (frames) δεν έχουν συζητηθεί, στη συνέχεια θα δοκιμαστεί μόνο η επιλογή _blank. 

Επαναλάβετε το βήμα 3 χρησιμοποιώντας όμως την ετικέτα με τον τρόπο που φαίνεται στη συνέχεια και 

δοκιμάστε το αποτέλεσμα.: 

 

Κώδικας HTML 

αν πατήσετε <a href = 'http://lyk-karlov.sam.sch.gr/' target='_blank'>εδώ</a> θα πάτε  

στη σελίδα του ΓΕΛ Καρλοβάσου και <a href = 'http://1epal-karlov.sam.sch.gr/' 

target='_blank'>εδώ</a> στου Επαλ Καρλοβάσου!!!!! 

Υπάρχον αρχείο: linkstoschools.html 

Μπορείτε να δοκιμάσετε και την 4η δραστηριότητα. 
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Αλλαγή του χρώματος των συνδέσμων για όλη την σελίδα 
7. Η ετικέτα <body> περιλαμβάνει τις ιδιότητες link, vlink και alink. Η ιδιότητα link ορίζει το χρώμα των 

κανονικών συνδέσμων που ο χρήστης δεν έχει επισκεφτεί στο παρελθόν (οι σύνδεσμοι που εξ ορισμού 

εμφανίζονται μπλε). Η ιδιότητα vlink (visited link) ορίζει το χρώμα των συνδέσμων που ο χρήστης έχει 

επισκεφτεί στο παρελθόν (οι σύνδεσμοι που εξ ορισμού εμφανίζονται Μοβ ή Κόκκινοι). Η ιδιότητα alink 

(active link) ορίζει το χρώμα ενός συνδέσμου πάνω στον οποίον έχετε κάνει κλικ και δεν έχετε ακόμη 

ελευθερώσει του κουμπί του ποντικιού (αυτό λέγεται ενεργοποιημένος σύνδεσμος και εξ ορισμού συνήθως 

εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα). Τα χρώματα που θα ορίσουμε στις παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για κάθε 

σύνδεσμό που υπάρχει στην σελίδα. Δοκίμασε να αλλάξεις το χρώμα των συνδέσμων για όλη την σελίδα, 

όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 
 

<body link="red" vlink="yellow" alink="black"> 

Δραστηριότητες 
1. Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο στην σελίδα secondpage.html η οποία θα οδηγεί στην σελίδα firstpage.html. 

2. Για να δείτε τη λειτουργία του τύπου συνδέσμου href=” αυξήστε το μέγεθος της ιστοσελίδας tuvalu.html 

προσθέτοντας κενές γραμμές με τη χρήση της ετικέτας <br>. 

3. Δημιοθργήστε έναν σύνδεσμό ο οποίος θα οδηγεί τον χρήστη να στείλει ένα email στο email σας 

4. Χρησιμοποιώντας τις ετικέτες <ol>…</ol>, <ul>….</ul> και <li> για την δημιουργία λιστών (βλέπε 

σημειώσεις 3. λίστες) αλλά και την <h3> για τη δημιουργία επικεφαλίδας φτιάξτε την επόμενη σύνθετη 

λίστα. Οι διευθύνσεις που φαίνονται στην παρένθεση δεν θα εμφανίζονται. Εκεί θα οδηγούν τα στοιχεία 

της λίστας αριστερά τους. 

Σύνδεσμοι σχολείων Δυτικής  Σάμου  

 Γυμνάσια 

1. Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου (http://gym-marath.sam.sch.gr) 

2. Γυμνάσιο Καρλοβασίων (http://gym-karlov.sam.sch.gr) 

 Λύκεια 

1. Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου (http://lyk-marath.sam.sch.gr) 

2. Γενικό Λύκειο Καρλοβασίων (http://lyk-karlov.sam.sch.gr) 

3. Επαγγελματικό Λύκειο Καρλοβασίων (http://tee-karlov.sam.sch.gr) 

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις 

http://www.wlearn.gr/doityourself/doityourself.php?example_id=xrwma-sta-links-olis-ths-selidas
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_body.html
http://gym-marath.sam.sch.gr/
http://gym-karlov.sam.sch.gr/
http://lyk-marath.sam.sch.gr/
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/
http://tee-karlov.sam.sch.gr/
http://tee-karlov.sam.sch.gr/
https://goo.gl/forms/erQkn5OP93febnek1

