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} 

</style> 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως όταν ξεκινάμε την ανάπτυξη ενός site, είναι πιο βολικό να 

χρησιμοποιήσουμε αυτό τον τρόπο αρχικά, μιας και πρέπει να επεξεργαζόμαστε μόνο ένα αρχείο 

αντί για δύο. Όταν τελειώνουμε την πρώτη σελίδα, συνήθως μεταφέρουμε το CSS που έχουμε 

γράψει σε εξωτερικό αρχείο (βλ. παρακάτω) ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους 

κανόνες CSS και στις άλλες σελίδες του site μας, χωρίς να πρέπει φυσικά να τους κάνουμε copy‐

paste σε κάθε σελίδα. 

 

Εξωτερικό αρχείο CSS: Η πιο «σωστή» χρήση του CSS και αυτή που θα έπρεπε να είναι η πρώτη λύση 

στην οποία θα καταφύγουμε, είναι η χρήση εξωτερικού αρχείου CSS. Για να τη χρησιμοποιήσουμε, 

γράφουμε τους κανόνες CSS μας σε ένα αρχείο με επέκταση css (πχ main.css) και στο head της κάθε 

σελίδας του site μας γράφουμε <link href="main.css" type="text/css" /> (αν το 

όνομα του αρχείου CSS είναι main.css, αλλιώς προφανώς γράφουμε το σωστό όνομα αρχείου). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι μπορούμε να έχουμε πολλά αρχεία css στην ίδια σελίδα, και μεγαλύτερη 

προτεραιότητα έχει πάντα αυτό που έχει γραφτεί τελευταίο. 

 

 

 

 

Βασικές ιδιότητες CSS (CSS properties) 

 

Ιδιότητες που αφορούν μορφοποίηση κειμένου 

 

color 

Αφορά το χρώμα του κειμένου, αλλά αν δεν οριστεί χρώμα περιγράμματος (μέσω της ιδιότητας 

border‐color), ο browser χρησιμοποιεί αυτό που ορίστηκε στην ιδιότητα color. Τα χρώματα μπορούν 

να εισαχθούν είτε σε μορφή RGB (πχ color: rgb(255,128,30);), είτε σε μορφή hex (πχ 

color: #ff801e;) είτε με τη μορφή κάποιου keyword (πχ color:orange;). 

 

font‐size 

Αφορά το μέγεθος της γραμματοσειράς. Οι τιμές που δέχεται μπορούν να είναι εκφρασμένες σε ένα 

μεγάλο πλήθος μονάδων μεγέθους, από τις οποίες οι πιο ευρέως διαδεδομένες είναι τα pixels (πχ 

font-size: 

12px;) και οι στιγμές (πχ font-size:10pt).  

 

font‐family 
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Η ιδιότητα αυτή μας επιτρέπει να ορίσουμε ένα πλήθος γραμματοσειρών που θα χρησιμοποιηθούν 

για το κείμενο, κατά σειρά προτίμησης. Ουσιαστικά μέσω αυτής ορίζουμε τη γραμματοσειρά του 

κειμένου, απλά μας επιτρέπει να ορίσουμε και εναλλακτικές επιλογές, ώστε αν η γραμματοσειρά 

που ορίσαμε δεν υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη, να μην μας καταστρέψει ο browser την 

εμφάνιση της σελίδας επιλέγοντας όποια αυτός νομίζει, απλά την επόμενη επιλογή μας. Αν καμία 

από όσες γραμματοσειρές ορίσαμε δεν υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη, τότε ο browser 

επιλέγει κάποια που να ανήκει στη γενική οικογένεια γραμματοσειρών (generic font‐family) που θα 

ορίσουμε στο τέλος με το κατάλληλο keyword. Τέτοια keywords είναι τα εξής: 

✓ serif: Γραμματοσειρές με «πατούρες» όπως η Georgia. 

✓ sans‐serif: Γραμματοσειρές χωρίς «πατούρες» όπως η Trebuchet MS. 

✓ monospace: Γραμματοσειρές όπου το κάθε γράμμα καταλαμβάνει ίσο πλάτος με τα 

υπόλοιπα, όπως η Courier New. 

✓ cursive: Καλλιγραφικές γραμματοσειρές όπως η Monotype Corsiva 

✓ fantasy: «Διακοσμητικές» γραμματοσειρές. 

✓ Οι τελευταίες 2 γενικές οικογένειες γραμματοσειρών χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. 

Παράδειγμα χρήσης της ιδιότητας: font-family: Calibri, Trebuchet MS, Verdana, 

sans- serif; 

 

font‐style 

Σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς από μια ιδιότητα με αυτό το όνομα, δηλαδή την 

εφαρμογή πολλών και διαφόρων «εφέ» στο κείμενο, στην πραγματικότητα αφορά μόνο την 

περίπτωση όπου το κείμενο θα είναι πλάγιο. Για άλλα εφέ, χρησιμοποιούνται άλλες ιδιότητες, οι 

οποίες θα εξεταστούν παρακάτω. Οι πιθανές τιμές της είναι normal, italic και oblique. Οι δύο 

τελευταίες συνήθως κάνουν το ίδιο πράγμα (και είναι προτιμότερη η χρήση της italic μιας και 

υποστηρίζεται και από Internet Explorer 3, ενώ η υποστήριξη για την oblique ξεκινά από Internet 

Explorer 4), ενώ είναι προφανής η λειτουργία της τιμής normal. 

 

font‐weight 

Αφορά το «βάρος» της γραμματοσειράς και στην πράξη χρησιμοποιείται για να ορίσει αν το κείμενο 

μας θα είναι έντονο ή όχι, μιας και οι περισσότερες γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στο web 

διατίθενται μόνο σε δύο βάρη: Κανονικό και έντονο, σε αντίθεση με πιο εξειδικευμένες 

γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται από γραφίστες, οι οποίες πολλές φορές διατίθενται σε 

διάφορα βάρη. Οπότε οι τιμές που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιδιότητα είναι οι normal 

και bold, η λειτουργία των οποίων είναι προφανής. 
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