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Πρόλογος 

Η JavaScript ξεκίνησε ως μια γλώσσα σεναρίων που επέτρεπε στους δημιουργούς 

ιστοσελίδων να αναπτύσσουν διαδραστικούς ιστότοπους επεκτείνοντας τη δράση 

των γλωσσών HTML και CSS.  

Στη σημερινή εποχή, το σύνολο των εμπορικών ιστοσελίδων αλλά και η πλειοψη-

φία των υπόλοιπων στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιούν σενάρια γραμμένα σε 

γλώσσα JavaScript. Αυτός είναι και ο λόγος που η JavaScript θεωρείται ως μία από 

τις τέσσερις τεχνολογίες που πρέπει να κάνει κτήμα του ο προγραμματιστής Ιστού. 

Οι πρώτες τρεις είναι η HTML, η CSS3 και η JavaScript. Η τέταρτη είναι η jQuery, η 

οποία όμως είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript και επομένως κάποιος που θέλει να μά-

θει την jQuery πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από την JavaScript.  

Η JavaScript είναι σχετικά εύκολη στην εκμάθηση, επιτρέποντας στους αρχά-

ριους προγραμματιστές να ενσωματώνουν γρήγορα τις δυνατότητες αλληλεπί-

δρασης και τις λειτουργικότητες που προσφέρει η γλώσσα στα στοιχεία των ι-

στοσελίδων.  

Με αυτόν τον τρόπο οι ιστοσελίδες αποκτούν δυναμική εμφάνιση, γίνονται πιο ελ-

κυστικές και παραγωγικές, μπορούν να παρουσιάζουν ειδικά εφέ, να εκτελούν υ-

πολογισμούς, να εμφανίζουν όμορφα γραφικά, να ελέγχουν δεδομένα από φόρμες, 

και πολλά άλλα. 

Είναι πράγματι αξιοπαρατήρητο το πόσο μεγάλη δημοτικότητα απέκτησε μια 

γλώσσα που δημιουργήθηκε σε διάστημα περίπου δέκα ημερών, ώστε να γίνει η 

πρώτη σε προτιμήσεις των προγραμματιστών παγκοσμίως.  
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Η δημοφιλία αυτή οφείλεται στο ότι η JavaScript μετέτρεψε τα προγράμματα πε-

ριήγησης σε πλατφόρμες δημιουργίας εφαρμογών, με μια σειρά χαρακτηριστικά 

που διαθέτει, όπως το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για front-end όσο και για 

back-end ανάπτυξη ιστότοπων, έχει προτυποποιηθεί και βγαίνουν τακτικά και-

νούργιες εκδόσεις της, επικοινωνεί απευθείας με το DOM που είναι υπεύθυνο για 

το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης, προσφέρει μεγάλες 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης και επιπλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα βιβλιοθηκών 

και πλαισίων δημιουργίας εφαρμογών.  

Στο βιβλίο επιχειρείται μια εισαγωγική παρουσίαση των διαφόρων χαρακτηριστι-

κών της γλώσσας. Η αρχή γίνεται με την εξέταση της προέλευσης, της φιλοσοφία 

και των δυνατοτήτων της γλώσσας και συνεχίζει με την παρουσίαση των βασικών 

δομών και εντολών της. Η παρουσίαση γίνεται με απλό τρόπο, χωρίς μακροσκελή 

και κουραστικά κείμενα, αλλά με πολλά παραδείγματα που βοηθούν στην κατανό-

ηση των θεωρητικών εννοιών.  

Ακολουθεί η εξέταση των συναρτήσεων και των αντικειμένων, και ο αναγνώστης 

μυείται στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Εξετά-

ζονται επίσης και τα συμβάντα και το πώς μπορεί ο χρήστης να επιδράσει μέσω 

αυτών στα στοιχεία μιας ιστοσελίδας.  

Στη συνέχεια εξετάζεται η σύνδεση της γλώσσας με τα προγράμματα περιήγησης 

στο Διαδίκτυο και η δράση της μέσα από αυτά. Αναλύεται το μοντέλο DOM και η 

αλληλεπίδραση των αντικειμένων του με την JavaScript σε συνδυασμό με τα συμ-

βάντα που υποστηρίζει η γλώσσα.  

Ένα κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις φόρμες και στο πώς μπορεί με αυτές να ελεγ-

χθούν ή να αποσταλούν στοιχεία σε ένα διακομιστή ιστού. 

Ακολούθως αναλύεται το πώς μπορούν να δημιουργηθούν σύνθετα γραφικά στον 

καμβά της HTML5 με τη χρήση της JavaScript. 

Τέλος, εξετάζονται ειδικά θέματα, όπως είναι η τεχνολογία Ajax και η ασύγχρονη 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή, η διαχείριση λαθών 

στη γλώσσα, το Google Maps API και γίνεται μια εισαγωγή στο περιβάλλον του 

Node.js.  

Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην jQuery που αποτελεί ίσως τη σημα-

ντικότερη βιβλιοθήκη της JavaScript.  

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις και ασκήσεις, των οποίων οι ανα-

λυτικές λύσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Οι λύσεις αυτές, εκτός από το ότι 

βοηθούν το χρήστη στην κατανόηση των βασικών σημείων της γλώσσας, αποτε-

λούν και ιδέες για τη δημιουργία καλύτερων και πιο «έξυπνων» ιστοσελίδων.  

Προϋπόθεση για τη μελέτη του βιβλίου είναι μια στοιχειώδης γνώση της HTML και 

της CSS από την πλευρά του αναγνώστη. Όμως, ακόμη και αν ο αναγνώστης δε  
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γνωρίζει καθόλου HTML και CSS, μπορεί να προχωρήσει αφού μελετήσει μια στοι-

χειώδη περιγραφή τους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του βιβλίου. Άλλες προγραμματιστικές 

γνώσεις δεν απαιτούνται. Το αντίθετο μάλιστα, αν κάποιος θέλει να μάθει προ-

γραμματισμό μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας την JavaScript για να μάθει τις 

βασικές αρχές του. 

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό και τους συνεργάτες των Εκδόσεων 

Κλειδάριθμος, κυρίως τους Δημήτρη Κωστάκη, Βασίλη Βρεττό και Γιάννα Αθανα-

σίου, για την άρτια δουλειά και συνεργασία τους στον συντονισμό της παραγωγής, 

τη σελιδοποίηση, και τον σχεδιασμό του εξωφύλλου. 

 

Γιώργος Λιακέας 





19 

Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Η ιστορία της JavaScript 

H γλώσσα JavaScript δημιουργήθηκε το 1995 από τον Brendan Eich1, όταν αυτός 

εργαζόταν στην εταιρείας Netscape Communications με τη συνδρομή και της εται-

ρείας Sun Microsystems. Το αρχικό όνομα της γλώσσας ήταν Livescript, και στό-

χευε στη δημιουργία εντυπωσιακών και πιο λειτουργικών ιστοσελίδων στο Διαδί-

κτυο. Η αλλαγή του ονόματος σε JavaScript έγινε για εμπορικούς λόγους, καθώς η 

εταιρεία Sun προωθούσε εκείνη την εποχή και τη γλώσσα Java, την οποία φιλοδο-

ξούσε να καθιερώσει ως βασική γλώσσα του Παγκόσμιου Ιστού. Ο τίτλος 

JavaScript δημιουργεί κάποια σύγχυση επειδή παραπέμπει στην Java, με την οποία 

δεν υπάρχει σχέση. Παρόλα αυτά, πολλές φορές η JavaScript αποκαλείται και "Java 

for the rest of us" (δηλαδή, Java για τους υπόλοιπους), για να επισημανθεί ότι είναι 

μια γλώσσα που μπορεί να μάθει εύκολα ο καθένας χωρίς να χρειαστεί να κολυ-

μπήσει στα "βαθιά νερά" της Java. Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με τους υ-

πολογιστές και το Διαδίκτυο χωρίς ο προγραμματισμός να είναι το κύριο έργο 

τους, όπως για παράδειγμα οι διαχειριστές δικτύων, οι υπεύθυνοι δικτυακών τό-

πων, ή ακόμα και οι απλοί χρήστες που διατηρούν σελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται η ανάγκη να γράψει κανείς εύκολα και  

γρήγορα ένα σενάριο (script) για μια συγκεκριμένη εργασία που αφορά κάποια ή 

 
1 Ο Brendan Eich ξεκίνησε την καριέρα του στη Silicon Graphics. Το 1995 εργάστηκε στη Netscape, όπου δημιούρ-

γησε τη JavaScript για το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο Netscape Navigator. Όταν η Netscape αγορά-
στηκε από την AOL και το Netscape σταμάτησε να κυκλοφορεί, o Eich μεταπήδησε στον μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό Mozilla, στον οποίο εργάστηκε σε διάφορες θέσεις μέχρι το 2014. To 2015 ίδρυσε την εταιρεία Brave 
Software η οποία κυκλοφόρησε ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο με την επωνυμία «Brave».  
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κάποιες σελίδες του Διαδικτύου, και τότε η JavaScript αποτελεί μια πολύ καλή 

λύση. 

Το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης που υποστήριζε την JavaScript ήταν ο NetScape 

Navigator 2.0. Αργότερα, η εταιρεία Microsoft συνειδητοποίησε τη σημασία της 

JavaScript και δημιούργησε τη δική της εκδοχή της γλώσσας, την οποία ονόμασε 

JScript 1.0 ενσωματώνοντάς την στον Internet Explorer 3.0. Η απάντηση της 

Netscape ήρθε με την JavaScript 1.1 που ενσωματώθηκε στον Netscape Navigator 

3.0. Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο καθώς και οι εκδόσεις της γλώσ-

σας μέχρι το 2020 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Έκδ. 
Java 
Script 

 
 
Ημ/νία 

 
 
Ισοδύναμη 

 
Netscape 
Navigator 

 
Mozilla 
Firefox 

Int. 
Expl./ 
Edge 

 
Google 
Chrome 

 
 
Opera 

1.0 Μάρτ. 1996  2.0  3.0   

2.0 Αύγ. 1996  3.0     

1.2 Ιούν. 1997 ECMAScript1 4.0-4.05    3 

1.3 Οκτ. 1998 ECMAScript2  4.06-4.07  4.0  5 

1.4   Netscape 
Server 

   6 

1.5 Νοέ. 2000 ECMAScript3 6.0 1.0 5.5-5.8 1.0-10.0.666 7 

1.6 Νοέ. 2005   1.5    

1.7 Οκτ. 2006   2.0  28.0.1500.95  

1.8 Ιούν. 2008   3.0   11.50 

1.8.1    3.5    

1.8.2 Ιούν. 2009   3.6    

1.8.5 Ιούλ. 2010 ECMAScript5 (ES5)  4.0 9 23 15 

 Ιούν. 2011 ECMAScript5.1  21    

 Ιούν. 2015 ECMAScript2015 (ES6)  54 14 58 55 

 Ιούν. 2016 ECMAScript2016(ES7)      

 Ιούν. 2017 ECMAScript2017(ES8)      

 Ιούν. 2018 ECMAScript2018(ES9)      

 Ιούν. 2019 ECMAScript2019(ES10)      

 Φεβρ. 2020 ECMAScript2020(ES11)      

 Μάι. 2020 ECMAScript 2021(ES12)      

 

Στα τέλη του 1996 η εταιρεία NetScape υπέβαλε προς τυποποίηση την JavaScript 

στον ευρωπαϊκό οργανισμό ECMA (European Computer Manufacturer’s Associa-

tions). Η ECMA τυποποίησε τη γλώσσα δημιουργώντας τον Ιούνιο του 1997 το 

πρότυπο ECMAscript ή ECMA-262 standard. Οι δύο εταιρείες (Netscape/αργότερα 

Mozilla Foundation και Microsoft) συνέχισαν και τα επόμενα χρόνια να κυκλοφο-

ρούν εκδόσεις όχι πάντα απόλυτα συμβατές με το πρότυπο ECMA. 
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Εικόνα 1.1 � Το πρότυπο ECMAScript. 

Αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει πληροφορίες για το πρότυπο ECMA, μπορεί να επι-

σκεφθεί την ιστοσελίδα του οργανισμού στη διεύθυνση https://tc39.es/ecma262/. 

Το πρότυπο της ECMA έχει συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των διαφορών 

σχετικά με την αντιμετώπιση της JavaScript από τα διάφορα προγράμματα περιή-

γησης στο Διαδίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ι-

στού, οι οποίες περιέχουν σενάρια JavaScript, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο 

σε όλους τους φυλλομετρητές2 (browsers). H ECMAScript2021 (ES12), η οποία α-

νακοινώθηκε το Μάιο του 2020, είναι η τελευταία έκδοση του προτύπου ECMA. Η 

κυκλοφορία, πάντως, μιας νέας έκδοσης της ECMAScript δε σημαίνει ότι υποστη-

ρίζεται αυτόματα από τα προγράμματα περιήγησης. Να σημειωθεί ότι η υποστή-

ριξη των εκδόσεων πάνω από την ES63 από τους διάφορους φυλλομετρητές βρί-

σκεται ακόμα σε εξέλιξη.  

Είναι γεγονός ότι στις πρώτες εκδόσεις της, η JavaScript υποτιμήθηκε από τους ε-

παγγελματίες προγραμματιστές. Όμως, με την καθιέρωση της τεχνολογίας Ajax 

(Asynchronous JavaScript and XML), το ενδιαφέρον για τη γλώσσα αναζωπυρώ-

θηκε. Αυτή την εποχή, η JavaScript θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και απο-

τελεσματικές γλώσσες προγραμματισμού του Παγκόσμιου Ιστού.  

Επιπλέον, ένας προγραμματιστής σε JavaScript μπορεί να γράψει σενάρια για ε-

φαρμογές iPhone, Android (π.χ. με χρήση της βιβλιοθήκης React), παιχνίδια 

(games) ή να επέμβει προγραμματιστικά σε λογισμικό όπως το Photoshop, το 

Dreamweaver και το Illustrator. Επίσης, η JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

(μόνη της ή σε συνδυασμό με την ActionScript) για τον προγραμματισμό εφαρμο-

γών με το λογισμικό σχεδιοκίνησης (animation) της εταιρείας Adobe, το Adobe 

Animate που αποτελεί τον «διάδοχο» του Flash. 

Συμπερασματικά λοιπόν, η JavaScript δεν είναι απλά μια γλώσσα προγραμματι-

σμού αλλά επάνω σε αυτή έχει δημιουργηθεί ένα «οικοσύστημα» που περιλαμβά-

νει βιβλιοθήκες (libraries) όπως η jQuery, η React, η D3.js και πλαίσια εργασίας 

(frameworks) όπως τα Angular.js, Vue.js, Node.js (που -μεταξύ άλλων- παρέχει και 

 
2 Οι όροι «φυλλομετρητής του Διαδικτύου» και «πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο» είναι ταυτόσημοι και 

θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο κείμενο του βιβλίου.  
3 Ουσιαστικά η έκδοση ES6 αποτελεί το τρέχον πρότυπο ενώ οι προσπάθειες των κατασκευαστών επικεντρώ-

νονται στην υιοθέτηση χαρακτηριστικών της ES7.  

https://tc39.es/ecma262/
https://d3.js/
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τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων MongoDB) και πολλά άλλα. 

Όλα αυτά υποστηρίζουν ιδιαίτερες και εξειδικευμένες λειτουργίες και βοηθούν τον 

προγραμματιστή να «χτίσει» σύνθετες εφαρμογές με τη χρήση μιας μόνο γλώσσας, 

της JavaScript.  

Τι είναι η JavaScript 

H JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων (scripting language) με αντικειμενο-

στρεφή και συναρτησιακά στοιχεία, η οποία βοηθά τον προγραμματιστή στην κα-

τασκευή αλληλεπιδραστικών και λειτουργικών ιστοσελίδων για το Διαδίκτυο.  

Είναι διερμηνευόμενη γλώσσα υψηλού επιπέδου που ακολουθεί τις προδιαγραφές 

που ορίζει το πρότυπο ECMAScript. 

Παράγει αντικείμενα στηριζόμενη σε ένα μηχανισμό προτύπων, ανταποκρίνεται σε 

συμβάντα (event based), υποστηρίζει συναρτήσεις και συναρτήσεις lambda (ανώ-

νυμες) και χαρακτηρίζεται από χαλαρότητα στη διαχείριση των τύπων δεδομένων.  

Εκτελείται, κατά βάση, μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (client-

side), σε αντίθεση με άλλες γλώσσες (PHP, Ruby on Rails, ColdFusion, κ.λπ.), οι ο-

ποίες εκτελούνται σε διακομιστές του Διαδικτύου (server – side).  

Είναι γλώσσα με πολύ μεγάλη δημοφιλία η οποία συνεχώς αυξάνει. Να σημειωθεί 

ότι σε έρευνες της ανοικτής κοινότητας Stack Overflow η Javascript έρχεται πρώτη4 

στην προτίμηση των προγραμματιστών τα τελευταία χρόνια. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της JavaScript είναι η άμεση απόκριση στην αλληλεπί-

δραση με τον χρήστη. Δεν «υποφέρει» από τις καθυστερήσεις άλλων γλωσσών 

προγραμματισμού οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στην επικοινωνία του 

προγράμματος περιήγησης με κάποιο διακομιστή του Διαδικτύου, και άρα την α-

ναγκαστική επαναφόρτωση των ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, εάν έχετε χρησιμο-

ποιήσει τους χάρτες της Google (Google Maps – https://www.google.com/ 

maps/), θα έχετε πάρει μια ιδέα από την ταχύτητα απόκρισης σε μεγεθύνσεις ή 

σμικρύνσεις μιας περιοχής.  

Όμως, η (βασική) JavaScript δεν μπορεί να υπάρξει τελείως αυτόνομα. Για να απο-

δώσει πλήρως, πρέπει να συνυπάρχουν οι δύο στυλοβάτες της στη δημιουργία μιας 

ιστοσελίδας: η HTML και η CSS. Μάλιστα πολλοί προγραμματιστές ιστοσελίδων  

 

  

 
4 https://insights.stackoverflow.com/survey/2019  εδ. Programming, Scripting and MarkUp languages 

https://?.?p/
https://www.google.com/
https://insights.stackoverflow.com/survey/2019
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μιλούν για τρία επίπεδα δράσης, τα οποία καθιερώθηκαν με το μοντέλο της προο-

δευτικής βελτίωσης (progressive enhancement) μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρ-

μογής.  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, την ουσία μιας ιστοσελίδας αποτελεί το περιεχόμενό της. 

Η HTML είναι αυτή που δημιουργεί το επίπεδο περιεχομένου της ιστοσελίδας, 

καθορίζοντας με τις ετικέτες τη δομή του εγγράφου και περιλαμβάνοντας όλα ε-

κείνα τα στοιχεία που το αποτελούν (επικεφαλίδες, κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο 

κ.λπ.).  

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο επίπεδο, μπαίνει το θέμα του τρόπου εμφάνισης του 

περιεχομένου. Η γλώσσα CSS συνδέεται με το επίπεδο εμφάνισης, παρέχοντας 

πάρα πολλές δυνατότητες παρουσίασης του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. 

Ακολουθεί το τρίτο επίπεδο, το επίπεδο συμπεριφοράς, στο οποίο η ιστοσελίδα 

ή η εφαρμογή αποκτά στοιχεία αλληλεπιδραστικότητας και δυναμικής συμπερι-

φοράς. Σε αυτό το επίπεδο είναι που χρησιμοποιείται η JavaScript, με την οποία θα 

ασχοληθούμε κυρίως.  

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι τα τρία επίπεδα λειτουργούν συμπληρω-

ματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Η JavaScript χρειάζεται τη CSS και η 

CSS την HTML. Αν για κάποιο λόγο το τρίτο επίπεδο δεν μπορέσει να λειτουργήσει 

σε έναν υπολογιστή (π.χ. χρησιμοποιείται κάποιο παλιό πρόγραμμα περιήγησης 

που δεν υποστηρίζει JavaScript), υπάρχουν τα άλλα δύο. Αν δεν μπορέσει να λει-

τουργήσει ούτε και το δεύτερο επίπεδο, υπάρχει ακόμα το πρώτο επίπεδο και το 

περιεχόμενο, η ουσία δηλαδή της ιστοσελίδας, εμφανίζεται στον υπολογιστή του 

χρήστη. 

 
Εικόνα 1.2 � Τα τρία επίπεδα του μοντέλου προοδευτικής βελτίωσης. 

  

https://?.?p/
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Δυνατότητες και περιορισμοί της JavaScript 

Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει η JavaScript είναι: 

● Έλεγχος στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων. 

● Έλεγχος της συμπεριφοράς και των λειτουργιών του προγράμματος περιή-

γησης. 

● Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων τα οποία εισάγονται με φόρμες. 

● Αλληλεπίδραση με τον χρήστη με τη βοήθεια των χειριστών συμβάντων 

(event handlers). 

● Δημιουργία δυναμικών μενού. 

● Ανάγνωση ή καταγραφή της κατάστασης του υπολογιστή του χρήστη μέσω 

"μπισκότων" (cookies5). 

● Δυνατότητες που δίνουν δυναμική αίσθηση στην ιστοσελίδα, όπως εναλλα-

γές εικόνων, δημιουργία χρονομέτρων, ημερολογίων, παρουσίαση διαφα-

νειών, ταξινόμηση δεδομένων, παροχή πληροφοριών για την οθόνη του χρή-

στη, και βέβαια όλες οι δυνατότητες υπολογισμών και λήψης αποφάσεων 

που συναντάμε σε μια κανονική γλώσσα προγραμματισμού. 

● Διαχείριση ημερομηνιών, κειμένου, πινάκων, κανονικών εκφράσεων, του 

DOM μέσα από κατάλληλα APIs.  

● Δημιουργία εφαρμογών σε διακομιστές με τη βοήθεια του πλαισίου εργασίας 

(framework) node.js.  

● Δυναμική ανανέωση τμημάτων της ιστοσελίδας με τη μεταφορά πληροφο-

ρίας από τον διακομιστή σε έναν υπολογιστή - πελάτη με χρήση της τεχνολο-

γίας Ajax.  

Αφού εξετάσαμε τις δυνατότητες, ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά και στους περιο-

ρισμούς της γλώσσας: 

● Η JavaScript δεν περιλαμβάνει διεπαφή για απευθείας επικοινωνία με το χρή-

στη. Αυτό όμως επιτυγχάνεται με χρήση html και css.  

● Η JavaScript δεν μπορεί να γράψει σε αρχεία τα οποία βρίσκονται σε ένα δια-

κομιστή Διαδικτύου χωρίς τη βοήθεια κατάλληλου σεναρίου, το οποίο να βρί-

σκεται στον συγκεκριμένο διακομιστή. Παρόλα αυτά, με τη χρήση της τεχνο-

λογίας Ajax6, η JavaScript είναι σε θέση να στείλει μια κλήση στον διακομιστή  

 
5 Τα "μπισκότα (cookies) είναι πληροφορίες που δημιουργούνται από έναν υπολογιστή – διακομιστή του Δια-

δικτύου και φυλάσσονται στον υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος επισκέπτεται τον διακομιστή. Το θέμα θα 
εξεταστεί αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 

6 Η τεχνολογία Ajax χρησιμοποιεί την JavaScript για να συνδέσει τον υπολογιστή ενός χρήστη με ένα διακομι-

στή του Διαδικτύου. Με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον διακομιστή, 
η λήψη πληροφοριών από αυτόν καθώς και ανανέωσης της ιστοσελίδας χωρίς επαναφόρτωση του συνόλου 
των πληροφοριών της. Οι χάρτες της Google (Google Maps) κάνουν εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας Ajax. 

https://node.js/
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και να διαβάσει αρχεία σε μορφή κειμένου ή XML. Όμως, δεν μπορεί να γρά-

ψει σε αρχείο, εκτός και αν το αρχείο που καλεί στον διακομιστή είναι σενά-

ριο που έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την εργασία αυτή.  

● Η JavaScript δεν μπορεί να προσπελάσει βάσεις δεδομένων, εκτός και αν χρη-

σιμοποιήσει την τεχνολογία Ajax ενεργοποιώντας ένα κατάλληλο σενάριο 

στο διακομιστή. 

● Για λόγους ασφαλείας, η JavaScript δεν παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης 

ή χειρισμού αρχείων στον υπολογιστή του χρήστη. Η εγγραφή δεδομένων εί-

ναι επίσης περιορισμένη αποκλειστικά και μόνο στη δημιουργία των "μπι-

σκότων". Τα “μπισκότα” αποτελούνται μόνο από κείμενο και δεν μπορούν να 

έχουν κάποια επίδραση στον υπολογιστή-πελάτη. Αυτή η δυνατότητα προ-

φυλάσσει τον χρήστη από σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να προξενήσουν 

βλάβες στον υπολογιστή του.  

● Η JavaScript δεν υποστηρίζει δυνατότητες δικτύωσης οποιασδήποτε μορφής  

● Η JavaScript δεν είναι σε θέση να κλείσει ένα παράθυρο, εάν το παράθυρο δεν 

έχει ανοιχτεί από αυτή. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. 

● Η JavaScript δεν μπορεί να προστατεύσει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας 

(κώδικα, εικόνες, κ.λπ.) σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να το αντιγράψει. 

Διαφορά μεταξύ σεναρίου και προγράμματος 

Μια συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται από νέους συνήθως προγραμματιστές, εί-

ναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός σεναρίου (script) και ενός προγράμματος. 

Ένα πρόγραμμα που δημιουργείται με μια κανονική γλώσσα προγραμματισμού 

(C++, Java, Pascal, Basic, κ.λπ.) ονομάζεται πηγαίος κώδικας. Το πρόγραμμα αυτό 

μεταγλωττίζεται και στη συνέχεια εκτελείται σε δυαδική μορφή από τον επεξερ-

γαστή του υπολογιστή. 

Αντίθετα, οι εντολές που περιλαμβάνει ένα σενάριο, αντί να "περνούν" κατευθείαν 

στον επεξεργαστή για εκτέλεση, αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους ένα άλλο πρό-

γραμμα — στην περίπτωσή της JavaScript το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδί-

κτυο. Καταλαβαίνει κανείς ότι το να γραφτεί και να εκτελεστεί ένα σενάριο είναι 

αρκετά πιο εύκολη υπόθεση από το να γραφτεί και να εκτελεστεί ένα κανονικό 

πρόγραμμα. Το μειονέκτημα του σεναρίου είναι ότι η εκτέλεσή του είναι πιο αργή 

από την εκτέλεση ενός ανάλογου προγράμματος αν και σε αυτή την περίπτωση 

έχουν υπάρξει εξελίξεις όσον αφορά την ταχύτητα, όπως θα δούμε στην επόμενη 

παράγραφο. 

https://?.?p/
https://?.?p/
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Εμφάνιση ιστοσελίδας και λειτουργία 

του κώδικα JavaScript 

Μια ιστοσελίδα εμφανίζεται στον υπολογιστή του χρήστη με τη βοήθεια δύο «μη-

χανών» που ενσωματώνει κάθε πρόγραμμα περιήγησης: α) της μηχανής φωτο- 

απόδοσης (rendering engine) και β) της μηχανής JavaScript (JavaScript engine).  

Η μηχανή φωτοαπόδοσης σχεδιάζει την ιστοσελίδα στο παράθυρο του προγράμ-

ματος περιήγησης. Με βάση δηλαδή τις οδηγίες των ετικετών του αρχείου HTML 

δημιουργεί στην οθόνη το κείμενο, τις εικόνες και τα άλλα στοιχεία που περιλαμ-

βάνει το έγγραφο. Η ακριβής τοποθέτηση και ο τρόπος εμφάνισης του κειμένου, 

των εικόνων και των υπόλοιπων στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 

δίνει στη μηχανή ο κώδικας CSS. Οι μηχανές φωτοαπόδοσης για τα σημαντικότερα 

προγράμματα περιήγησης φαίνονται στον πίνακα: 
 

Πρόγραμμα περιήγησης Μηχανή φωτοαπόδοσης (rendering engine) 

Google Chrome Blink 

Mozilla Firefox Gecko 

Opera Blink 

Safari WebKit 

Microsoft Edge EdgeHTML (παλαιότερες εκδόσεις) /  
Blink (νεότερες εκδόσεις από το 2020) 

 

Η μηχανή JavaScript είναι ένας ειδικός διερμηνευτής ο οποίος δέχεται το σενάριο Ja-

vaScript, το αναλύει συντακτικά και στη συνέχεια το εκτελεί γραμμή – γραμμή αφού 

το μετατρέψει σε γλώσσα μηχανής. Αυτό πάντως συνέβαινε παλαιότερα γιατί οι 

σύγχρονες μηχανές αναζήτησης δε διερμηνεύουν πλέον τον κώδικα γραμμή – 

γραμμή αλλά τον μεταγλωττίζουν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν μια ειδική τε-

χνική που ονομάζεται JIT (Just In Time Compilation). Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνε-

ται σημαντικά η ταχύτητα του κώδικα. Την καλύτερη απόδοση θεωρείται ότι έχει η 

μηχανή V8 που ενσωματώνουν το Chrome, η Opera αλλά και η Node.js. 

Οι μηχανές JavaScript για τα σημαντικότερα προγράμματα περιήγησης φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
 

Πρόγραμμα περιήγησης Μηχανή φωτοαπόδοσης (rendering engine) 

Google Chrome V8 

Mozilla Firefox SpiderMonkey 

Opera V8 

Safari Nitro 

Microsoft Edge Chakra (παλαιότερες εκδόσεις) /  
V8 (νεότερες εκδόσεις από το 2020) 
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Τα απαραίτητα για το ξεκίνημα 

Για να ξεκινήσει κάποιος να γράφει κώδικα JavaScript δε χρειάζεται να χρησιμο-

ποιήσει εξειδικευμένο λογισμικό. Χρειάζεται απλώς έναν συντάκτη κειμένου για να 

γράψει το σενάριο και ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο για να το εκτε-

λέσει.  

Ως συντάκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και το Σημειωματάριο (NotePad) 

που περιλαμβάνεται στα Windows, ή το Text Edit των υπολογιστών Mac. 

Η χρήση ενός απλού συντάκτη κειμένου προσφέρει βέβαια κάποια πλεονεκτήματα 

(όπως λ.χ. το ότι είναι γνωστή και εύκολη η χρήση του), όμως υπάρχουν εξειδικευ-

μένοι συντάκτες που διαθέτουν εξαιρετικές δυνατότητες, κάνοντας πιο εύκολη τη 

δουλειά του προγραμματιστή. 

Τέτοιες δυνατότητες είναι η αυτόματη δημιουργία σεναρίου, η προσθήκη έτοιμων 

τμημάτων κώδικα JavaScript, ο διαφορετικός χρωματισμός των ετικετών ή των ε-

ντολών που περιέχει το έγγραφο, η απευθείας κλήση των προγραμμάτων περιήγη-

σης ώστε να βλέπουμε άμεσα το αποτέλεσμα του κώδικα που γράφουμε, και πολλά 

άλλα.  

Μερικά παραδείγματα τέτοιων συντακτών είναι: 

● Visual Studio Code (VSCode)   (https://code.visualstudio.com/) 

● Notepad++   (http://notepad-plus-plus.org) 

● Brackets   (http://brackets.io/index.html) 

● Sublime Text   (https://www.sublimetext.com/) 

● Atom   (https://atom.io/) 

● Komodo Edit   (https://www.activestate.com/products/komodo-edit/) 

Τέλος, για τη συγγραφή κώδικα JavaScript μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 

ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών (IDE), όπως τα παρακάτω: 

● Adobe Dreamweaver   (https://www.adobe.com/products/dream-

weaver.html ) 

● Eclipse IDE for JavaScript    

(https://www.eclipse.org/downloads/packages/index.php) 

● NetBeans   (https://netbeans.org/) 

● WebStorm   (https://www.jetbrains.com/webstorm/) 

● Visual Studio   (https://visualstudio.microsoft.com/) 

Τα παραπάνω ολοκληρωμένα περιβάλλοντα προσφέρουν οπτικά εργαλεία για την 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής και στη συνέχεια μπορούν να δημιουργήσουν τον αντί-

στοιχο κώδικα σε JavaScript. 

https://code.visualstudio.com/
http://notepad-plus-plus.org/
http://brackets.io/index.html
https://www.sublimetext.com/
https://atom.io/
https://www.activestate.com/products/komodo-edit/
https://www.adobe.com/products/dream-
https://www.eclipse.org/downloads/packages/index.php
https://netbeans.org/
https://www.jetbrains.com/webstorm/
https://visualstudio.microsoft.com/
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Στις σελίδες που ακολουθούν, για τη συγγραφή του κώδικα JavaScript θα χρησιμο-

ποιούμε το συντάκτη Notepad++ διότι προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως 

το ότι διαθέτει διαφορετικά χρώματα για τις ετικέτες, τα ορίσματα, τις εντολές 

κ.λπ., με αποτέλεσμα ο κώδικας να είναι πιο ευανάγνωστος, κάνει αυτόματη μορ-

φοποίηση, μπορούμε μέσα από τα μενού του να καλούμε τα προγράμματα περιή-

γησης7 και επιπλέον είναι δωρεάν. 

Για την εμφάνιση των αρχείων .html (ιστοσελίδων) θα χρησιμοποιούμε συνήθως 

είτε το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome (το πιο δημοφιλές στην κοινότητα 

των προγραμματιστών JavaScript ) είτε το Mozilla Firefox. 

Μερικές ιδέες για το ξεκίνημα 

1. Για να εκτελεστεί ένα σενάριο JavaScript πρέπει να συμπεριληφθεί σε ένα αρ-

χείο HTML. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει έναν καθορισμένο αριθμό ετικετών 

HTML, τις οποίες θα πρέπει να γράφουμε με κάθε νέο σενάριο που χρησιμο-

ποιούμε. Για να ελαττώσουμε τον χρόνο αυτής της εργασίας ρουτίνας, μπο-

ρούμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο (template) HTML. Το πρότυπο αυτό 

είναι ένα απλό αρχείο κειμένου το οποίο περιέχει τις βασικές ετικέτες που 

χρειαζόμαστε. Κάθε φορά που πρόκειται να φτιάξουμε ένα καινούργιο σενά-

ριο, θα καλούμε το πρότυπο HTML με τις έτοιμες ετικέτες, θα το συμπληρώ-

νουμε με τις επιπλέον ετικέτες που χρειαζόμαστε και τον κώδικα JavaScript. 

Αφού είμαστε έτοιμοι, θα το αποθηκεύουμε με ένα διαφορετικό όνομα από 

αυτό που έχει το πρότυπο. 

 Ξεκινάμε το Notepad++ (ή το VSCode ή όποιον άλλο συντάκτη επιθυμούμε να 

χρησιμοποιήσουμε) και γράφουμε τις ετικέτες HTML, όπως φαίνεται στην ε-

πόμενη Εικόνα 1.3. 

 Τις ετικέτες HTML μπορούμε να τις γράφουμε είτε με κεφαλαία είτε με πεζά 

γράμματα, συνήθως όμως τις γράφουμε με πεζά. Η δήλωση <!DOCTYPE html> 

μπαίνει στην κορυφή ενός εγγράφου HTML και πληροφορεί το πρόγραμμα 

περιήγησης για την έκδοση της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένη η ιστοσε-

λίδα. Η παραπάνω δήλωση σημαίνει ότι χρησιμοποιείται η γλώσσα HTML 5. 

Να σημειωθεί ότι η <!DOCTYPE html> δεν αποτελεί ετικέτα HTML. 

 
7 Στις νεότερες εκδόσεις του Notepad++, για λόγους ασφαλείας έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης 

των αρχείων html μέσα από τα μενού. Μπορούμε όμως να επαναφέρουμε εύκολα αυτή τη δυνατότητα αν: α) 
μεταβούμε στον Εξερευνητή Αρχείων � καρτέλα Προβολή � τσεκάρουμε το πλαίσιο Κρυφά Στοιχεία β) 
μεταβούμε στη συνέχεια στο φάκελο C:\Χρήστες\(Όνομα_χρήστη_δικό_σας)\ AppData\Roaming\Note-
pad++. Εκεί ανοίγουμε το αρχείο shortcuts.xml και αφαιρούμε τα σχόλια (ετικέτες <!—και -->) που βρίσκο-
νται κάτω από την ετικέτα <UserDefinedCommands> και αναφέρονται στα προγράμματα περιήγησης. 

https://?.?p/
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Εικόνα 1.3 � Δημιουργία του αρχείου protypo.html στο συντάκτη Notepad++. 

 Για να έχουμε σωστά ελληνικά στην ιστοσελίδα, στην ετικέτα <html> πρέπει 

να προστεθεί η ιδιότητα lang με τιμή "el" και επίσης η ετικέτα, 

 <meta charset="utf-8"> 

 ανάμεσα στις ετικέτες <head> και </head> όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3.  

 Μια καλή πρακτική (όχι όμως υποχρεωτική) είναι να στοιχίζουμε κατάλληλα 

τις ετικέτες ώστε ο κώδικας να γίνεται πιο ευανάγνωστος. Έτσι, οι ετικέτες 

<html> </html> τοποθετούνται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, οι 

<head></head> και <body></body> τρεις θέσεις πιο εσωτερικά αλλά στο ίδιο 

κατακόρυφο επίπεδο μεταξύ τους επειδή προσδιορίζουν τα δύο τμήματα του 

εγγράφου HTML. Οι ετικέτες <meta> και <title> τρεις θέσεις πιο μέσα από τη 

<head> γιατί ανήκουν στο τμήμα HEAD, το ίδιο και οι <script></script> σε 

σχέση με τη <body> αφού τις τοποθετήσαμε στο τμήμα BODY.  

 Αποθηκεύουμε το αρχείο με όνομα protypo.html. Προσοχή στην επέκταση 

του ονόματος του αρχείου.  

2. Καλό είναι όλα τα αρχεία που δημιουργούμε (ξεκινώντας από το 

protypo.html που φτιάξαμε πριν), να τα αποθηκεύουμε σε ένα συγκεκριμένο 

φάκελο, κατασκευάζοντας με αυτό τον τρόπο μια βιβλιοθήκη σεναρίων. Κατά 

τον προγραμματισμό, όταν δημιουργούμε σενάρια, κάθε σενάριο πρέπει να έ-

χει κατάλληλο όνομα ώστε να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε ποιο είναι 

το περιεχόμενό του. Στο βιβλίο όμως, για πρακτικούς λόγους θα χρησιμοποι-

ούμε ως όνομα τον αριθμό του κεφαλαίου και τη σειρά που έχει το σενάριο 

μεταξύ των υπολοίπων (π.χ. 6_12.html για ένα σενάριο που βρίσκεται στο Κε-

φάλαιο 6 και είναι το δωδέκατο στη σειρά). 
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Το πρώτο σενάριο JavaScript 

Για να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το πώς λειτουργεί ο κώδικας JavaScript, θα δη-

μιουργήσουμε ένα απλό σενάριο με το οποίο θα εμφανίζουμε στην οθόνη το μή-

νυμα "Καλημέρα JavaScript!!!".  

Ας δούμε τον κώδικα: 

<script> 
  document.write("Καλημέρα JavaScript!!!"); 
</script> 

Η ετικέτα <script> λειτουργεί ως διακόπτης για να δηλώσει ότι πρόκειται να ακο-

λουθήσει κώδικας σεναρίου, ώστε να ενεργοποιηθεί ο διερμηνευτής JavaScript του 

προγράμματος περιήγησης.  

Στη συνέχεια γράφουμε τον κώδικα JavaScript, που στο παράδειγμά μας είναι: 

document.write("Καλημέρα JavaScript!!!"); 

Το αποτέλεσμα της μεθόδου write() του αντικειμένου document είναι να εμφανι-

στεί στην οθόνη μια γραμμή με τη φράση "Καλημέρα JavaScript!!!". 

Η ετικέτα </script> δηλώνει το τέλος του σεναρίου JavaScript. 

Σε ποιο σημείο όμως του εγγράφου θα τοποθετήσουμε τον κώδικα που φτιάξαμε 

ανάμεσα στις ετικέτες <script> και </script>;  

Το κομμάτι με το σενάριο JavaScript που γράφαμε παλαιότερα συνηθιζόταν να το-

ποθετείται ανάμεσα στις ετικέτες <head> και </head> του εγγράφου HTML. Αυτό 

γινόταν για να ενεργοποιείται ο κώδικας αμέσως μόλις ξεκινήσει η φόρτωση του 

εγγράφου HTML (της ιστοσελίδας) στο πρόγραμμα περιήγησης.  

Σύμφωνα όμως με τις νεότερες προγραμματιστικές αντιλήψεις, ο κώδικας 

JavaScript είναι καλύτερα να τοποθετείται στο κύριο σώμα του εγγράφου (ανά-

μεσα στις ετικέτες <body> </body>) και μάλιστα στο τέλος του εγγράφου, δηλαδή 
πριν από την ετικέτα </body>. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φορτώνονται πρώτα 

όλα τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα και να μην καθυστερούν από τη φόρ-

τωση του κώδικα JavaScript, ειδικά όταν ο κώδικας αυτός είναι μεγάλος.  

Μπορούμε να έχουμε πολλές ετικέτες <script></script> με κώδικα JavaScript σε 

διάφορες θέσεις του εγγράφου HTML. Ο κώδικας αυτός θα εκτελεστεί διαδοχικά, 

ανάλογα με τη σειρά με την οποία συναντά ο διερμηνευτής JavaScript τις ετικέτες 

αυτές.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, οι ενέργειες που κάνουμε είναι με τη σειρά οι ε-

ξής: 

1. Ανοίγουμε τον συντάκτη κειμένου και γράφουμε τον κώδικα που αναλύσαμε 

προηγουμένως: 
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Εικόνα 1.4 � Το πρώτο σενάριο JavaScript. 

 (Εάν έχουμε φτιάξει το πρότυπο αρχείο με τον κώδικα, το ανοίγουμε και το 

συμπληρώνουμε). 

2. Αποθηκεύουμε το αρχείο μας με το όνομα έστω 1_1.html σε ένα φάκελο, όπου 

θα τοποθετούμε τα αρχεία μας π.χ. στο φάκελο C:\Scripts\Κεφάλαιο1. 

 
Εικόνα 1.5 � Άνοιγμα του αρχείου 1_1.html. 
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3. Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε 

Αρχείο � Άνοιγμα Αρχείου. Από το πλαίσιο αναζήτησης βρίσκουμε τη θέση 

του αρχείου μας. 

Αφού εντοπίσουμε το αρχείο, διπλοπατάμε στο όνομά του ή πατάμε στο κου-

μπί «Άνοιγμα», και το μήνυμά μας εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης. 

 
Εικόνα 1.6 � Το πρώτο μας σενάριο σε JavaScript. 

 Αυτό ήταν! Δημιουργήσαμε και εκτελέσαμε το πρώτο μας σενάριο JavaScript! 

 Εάν χρησιμοποιούμε τον συντάκτη Notepad++, μπορούμε να καλέσουμε απευ-

θείας το πρόγραμμα περιήγησης, δίνοντας από τα μενού την εντολή Run � 
Launch in Firefox, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 1.7 � Κλήση του προγράμματος περιήγησης μέσα από το μενού του Notepad++. 
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 Μπορούμε να δούμε τον κώδικα που γράψαμε και μέσα από το πρόγραμμα 

περιήγησης: Εάν χρησιμοποιούμε το Firefox, πατάμε το δεξί πλήκτρο του πο-

ντικιού σε οποιοδήποτε μέρος της σελίδας και από το μενού που εμφανίζεται 

επιλέγουμε View Page Source. Ανάλογα εργαζόμαστε και στο Chrome ή στο 

Opera.  

 
Εικόνα 1.8 � Εντολή για την προβολή του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας. 

 
Εικόνα 1.9 � Ο κώδικας JavaScript, όπως φαίνεται από το παράθυρο του Firefox. 

  



34 Η γλώσσα JavaScript 

Στην περίπτωση που κάποιοι χρήστες χρησιμοποιούν παλιές εκδόσεις των προ-

γραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο οι οποίες δεν υποστηρίζουν JavaScript, τα 

περιεχόμενα μεταξύ των ετικετών <script></script> εμφανίζονται στην οθόνη 

ως απλό κείμενο. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, μπορούμε να πε-

ρικλείσουμε τον κώδικα JavaScript ανάμεσα σε σχόλια HTML. Έτσι, πριν από την 

πρώτη εντολή JavaScript θα προσθέσουμε την ετικέτα αρχής σχολίων <!-- και 

μετά την τελευταία εντολή JavaScript την ετικέτα τέλους σχολίων -->. Με αυτόν 

τον τρόπο, το πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζει JavaScript θα εκλάβει 

τον κώδικα ως σχόλια και δεν θα τα παρουσιάσει ενώ εκείνο που διαθέτει διερμη-

νευτή δεν θα επηρεαστεί. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κώδικας του αρχείου 

1_1.html θα γραφτεί: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="el"> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title> Το πρώτο σενάριο σε JavaScript </title> 
 </head> 
 <body> 
  <script> 
   <!-- 
    document.write("Καλημέρα JavaScript!!!"); 
   --> 
  </script> 
 </body> 
</html> 

Εισαγωγή εξωτερικού αρχείου JavaScript Ι 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες δε θέλουμε να ενσωματώσουμε το 

σενάριο JavaScript μέσα στο αρχείο κώδικα HTML αλλά να το καλέσουμε ως εξω-

τερικό αρχείο. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν το σενάριο περιέχει πολλές γραμμές κώδικα ή όταν 

θέλουμε να εκτελέσουμε το ίδιο σενάριο σε διαφορετικά αρχεία HTML. Επίσης, 

πολλές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα σενάριο, το οποίο έχει γράψει 

κάποιος άλλος και το έχουμε τοποθετήσει σε ένα χώρο του σκληρού δίσκου μας. 

Για να καταλάβουμε την όλη διαδικασία, θα δημιουργήσουμε πρώτα το εξωτερικό 

αρχείο JavaScript και στη συνέχεια θα το καλέσουμε από το αρχείο HTML. 

Ανοίγουμε τον συντάκτη και γράφουμε απλώς τη γραμμή του κώδικα JavaScript 

που γράψαμε προηγουμένως:  
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Εικόνα 1.10 � Δημιουργία εξωτερικού αρχείου JavaScript.  

Αποθηκεύουμε το αρχείο αυτό με το όνομα που θέλουμε αλλά με επέκταση .js, 

έστω hello.js. 

 
Εικόνα 1.11 � Αποθήκευση αρχείου JavaScript με επέκταση .js. 

https://hello.js/
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