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<SUP>...</SUP> SUPERSCRIPT (εκθέτης) 

<PRE>...</PRE> Κείμενο που θα παρουσιαστεί όπως είναι μορφοποιημένο 

<H1>...<H6> επικεφαλίδες Η1 είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ  

<FONT SIZE=x>...</FONT> Καθορίζει το μέγεθος των γραμμάτων, το x μπορεί να πάρει τιμές από 1 
(η μικρότερη) μέχρι 7 (η μεγαλύτερη). Default x=3.  

<FONT COLOR=x>...</FONT> χρώμα γραμματοσειράς 

<FONT FACE="x">...</FONT> όνομα γραμματοσειράς 

 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΙΣΗ <ALIGN> 

Η στοίχιση κειμένου ή φωτογραφιών γίνεται με την ALIGN. Σημειώνουμε ότι η ALIGN δεν είναι οδηγία 
αλλά παράμετρος. Δηλαδή λειτουργεί πάντοτε μέσα σε μια οδηγία. Πότε μόνη της. 

<P ALIGN= LEFT > είναι η default  στοίχιση 

<P ALIGN= RIGHT > δεξιά 

<P ALIGN= CENTER > για να στοιχίσουμε το κείμενο στο κέντρο 

<P ALIGN= JUSTIFY> για να στοιχίσουμε το κείμενο δεξιά και αριστερά (πλήρης στοίχιση) 

<H1 ALIGN=Χ>κείμενο</H1> Για να στοιχίσουμε το κείμενο μιας επικεφαλίδας 

<DIV ALIGN=RIGHT><H1>Επικεφαλίδα 1</H1><H3>Επικεφαλίδα 2</H3><P>Παράγραφος με κεί-
μενο</DIV> 

<CENTER>...</CENTER> στοιχίζει στο κέντρο όλα όσα περικλείει (πίνακες, εικόνες, κείμενο κ.λπ.) 

 

ΕΣΟΧΕΣ <INDENT> & ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ <MARGIN> 

<p style="text-indent: 30px"> εσοχή πρώτης γραμμής 30 pixel 

<p style="margin-left: 40px; margin-right: 80px"> αριστερή εσοχή 40px και δεξιά εσοχή 80px 

<p style="margin-top: 50px; margin-bottom:20px"> διάστημα πάνω 50px και κάτω 20px 

<p style="line-height: 200%"> 

 

ΔΙΑΣΤΙΧΟ 

<p style="line-height: 200%"> Διπλό διάστιχο 

<p style="line-height: 90%"> Διάστιχο 90% ή 0,9 γραμμές 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ 

<p style="background-color: red"> Χρώμα σκίασης παραγράφου 

<span style="background-color: #FFFF00"> Χρώμα επισήμανσης κειμένου 

<div style="border: 4px double #FF0000"> Διπλό κόκκινο περίγραμμα 

<div style="border: 4px solid  blue"> Συμπαγές μπλε περίγραμμα 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ <HR> 

<HR> απλή μορφή οριζόντιας γραμμής (Δεν υπάρχει </HR>)  

<HR NOSHADE ALIGN=RIGHT SIZE=8 WIDTH=75%> παραμετροποιημένη οριζόντια γραμμή 

Οι παράμετροι της <HR> είναι: 

SIZE Ο αριθμός των pixels του πάχους της οθόνης (default το SIZE=2) 

WIDTH Το πλάτος της γραμμής (default το WIDTH=100% που καταλαμβάνει ολό-
κληρη την οθόνη) 

ALIGN Χρειάζεται μόνο αν υπάρχει η παράμετρος WIDTH οπότε πρέπει να οριστεί αν 
η γραμμή θα αρχίζει από αριστερά (ALIGN=LEFT), δεξιά (ALIGN=RIGHT) ή 
αν θα είναι κεντραρισμένη (ALIGN=CENTER που είναι το default) 

NOSHADE Η γραμμή θα σχεδιαστεί σε μαύρο χρώμα 

COLOR Για το χρώμα της γραμμμής 

 

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ 

<OL> (Ordered List) αρχίζει η λίστα  

<LI> 1η εγγραφή 

<LI> 2η εγγραφή …. ( η οδηγία </LI> δεν την χρησιμοποιούμε) 

</OL> η λίστα τελείωσε 

 

ΛΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

<UL> (Unordered Lists) αρχίζει η λίστα  

<LI> 1η εγγραφή 

<LI> 2η εγγραφή …. ( η οδηγία </LI> δεν την χρησιμοποιούμε) 

</UL> η λίστα τελείωσε 

Σημείωση: οι μορφές της κουκίδας μπορούν να οριστούν με ειδικές παραμέτρους:  

<UL TYPE=DISC> μαύρα δισκάκια (που είναι το default), 

<UL TYPE=CIRCLE> Κυκλάκια, 
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