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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Επικεφαλίδες και παράγραφοι 

Βασικές ετικέτες επικεφαλίδων, παραγράφου, αλλαγής γραμμής, οριζόντιας γραμμής 

1. Από την επιφάνεια εργασίας πατήστε διπλό αριστερό κλικ σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome). 

Πληκτρολογήστε w3schools, μεταβείτε στο πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης www.w3schools.com και τέλος πατήστε πάνω στο 

κουμπί Learn HTML.  

2. Στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Headings (Επικεφαλίδες HTML) και στο πρώτο παράδειγμα βρείτε και πατήστε το πράσινο κουμπί 

Try it Yourself >>. 

3. Στην καρτέλα του Tryit Editor v3.3 που άνοιξε αλλάξτε το κείμενο όπως φαίνεται παρακάτω και πατήστε το κουμπί Run >>– Επεξήγηση 

καθηγητή 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Επικεφαλίδες</title> 

</head> 

<body> 

 

<h1>Γαλαξίας</h1> 

<h2>Γη </h2> 

<h3>Ευρώπη</h3> 

<h4>Ελλάδα</h4> 

<h5>Χαλκιδική</h5> 

<h6>Νέα Μουδανιά</h6> 

<hr> 

<p>Οι ετικέτες h1-h6 χρησιμοποιούνται για 

να ορίσουμε επικεφαλίδες, 

<br>η ετικέτα p για να γράψουμε το κυρίως 

κείμενο σε παραγράφους 

<br>η ετικέτα hr για να δημιουργηθεί μία 

οριζόντια γραμμή 

<br>και η ετικέτα br για να αλλάξουμε 

γραμμή.  

</p> 

</body> 

</html>  

Γαλαξίας 

Γη  

Ευρώπη 

Ελλάδα 

Χαλκιδική 

Νέα Μουδανιά 

 

Οι ετικέτες h1-h6 χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε 

επικεφαλίδες,  

η ετικέτα p για να γράψουμε το κυρίως κείμενο σε 

παραγράφους  

η ετικέτα hr για να δημιουργηθεί μία οριζόντια γραμμή  

και η ετικέτα br για να αλλάξουμε γραμμή.  

4. Πατήστε το κουμπί της δισκέτας για να αποθηκεύσετε την σελίδα σας και στείλτε μου το link στο email 
gmalakoudi@gmail.com ή γράψτε το ως απάντηση στην εργασία στο eclass 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

<html>...</html> Ορίζει την αρχή και το τέλος μιας ιστοσελίδας. 

<head>...</head> 
Ορίζει το τμήμα εκείνο της ιστοσελίδας στο οποίο αναφέρονται διαχειριστικής φύσεως 
πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
εμφανίζονται από τον φυλλομετρητή. 

<body>...</body> Ορίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

<title>...</title> Ορίζει τον τίτλο της ιστοσελίδας. 
<h1>…</h1>, <h2>…</h2>, 
<h3>…</h3>, <h4>…</h4>, 
<h5>…</h6>, <h6>…</h6>, 

Ορίζει επικεφαλίδες (σε 6 επίπεδα). 

<p>...</p> Ορίζει παράγραφο. 
<hr /> Εισάγεται μία οριζόντια γραμμή 

<br /> Δηλώνει αλλαγή γραμμής. 

5. Στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Headings (Επικεφαλίδες HTML), και στο κάτω μέρος της σελίδας εξασκηθείτε 

με τις 3 ασκήσεις Exercise1…Exercise3. 

6. Όμοια, στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Paragraphs (Παράγραφοι HTML), και στο κάτω μέρος της σελίδας 

εξασκηθείτε με τις 4 ασκήσεις Exercise1…Exercise4. 
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