
Google Map – Χάρτες στο διαδίκτυο 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google Maps είναι ένας online 
διαδραστικός χάρτης του κόσμου. Σε αυτό θα βρείτε χάρτες από τις 
περισσότερες χώρες και πόλεις του κόσμου παρουσιασμένους σε 3 
διαφορετικές εκδόσεις. Οδικός, δορυφορικός και εδαφικός χάρτης. 

 

Γράφοντας το όνομα της οδού που ψάχνετε (π.χ. ∆εληγιώργη 3, Βόλος) το 
σύστημα θα σας μεταφέρει σε εκείνη την περιοχή και θα σας προτείνει άλλες 
περιοχές με ίδιο ή παρόμοιο όνομα, σε περίπτωση που δεν θυμάστε ακριβώς 
την τοποθεσία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε οδηγίες από και προς μια 
περιοχή και να αφήσετε το Google Map να σας κατευθύνει ή να 
δημιουργήσετε την δική σας διαδρομή. 



Κατασκευή ενός χάρτη  

με τη χρήση του Google Map 

Βήμα 1ο  

Μεταβείτε στο δικτυακό τόπο http://maps.google.com/ 

Βήμα 2ο  

Πάνω δεξιά στη σελίδα που εμφανίζεται πατήστε τον σύνδεσμο «Είσοδος» 

 

Πληκτρολογήστε στα αντίστοιχα πεδία (όπως παρουσιάζονται στην επόμενη 
εικόνα) τα στοιχεία πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο 
Gmail για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google. 

 

Πατήστε «Σύνδεση» και διαπιστώστε ότι πάνω δεξιά στη σελίδα εμφανίζεται 
το email σας (είστε δηλαδή συνδεμένοι στις υπηρεσίες του Google) 

Βήμα 3ο  

Στην κεντρική σελίδα πατάμε το "Οι χάρτες μου (My maps)"  

 



και έπειτα το κουμπί «Ξεκινήστε».  

 

Βήμα 4ο  

Στη σελίδα που εμφανίζεται (όπως φαίνετε και στις επόμενες εικόνες ανάλογα 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται) δίνουμε τίτλο, περιγραφή και επιλέγουμε αν 
θέλουμε ο χάρτης μας να είναι δημόσιος ή κρυφός.  

Με τον σύνδεσμο «Συνεργασία» (Collaborate) μπορείτε να καλέσετε και 
άλλους χρήστες να σας βοηθήσουν στη δημιουργία του χάρτι. 

Με τον σύνδεσμο «Εισαγωγή» (Import) μπορείτε να φορτώσετε ένα αρχείο - 
χάρτη που έχετε ήδη έτοιμο από το Google Earth. 

 
 

Στα Ελληνικά Στα Αγγλικά 

 

Βήμα 5ο  

 
Στο πάνω αριστερό τμήμα του χάρτη (εικόνα πάνω) θα βρείτε τις διαθέσιμες 

επιλογές. Για να μετακινήσετε το χάρτη επιλέξτε το "χέρι" .  

Περιστρέφοντας τη ροδέλα του ποντικιού μπορείτε να κάνετε Zoom-In 
(μεγέθυνση) ή Zoom-Out (σμίκρυνση) αντίστοιχα. 



Αυξομείωση της προβολής του μιας περιοχής (Zoom) μπορείτε να 
κάνετε και με τη μπάρα που εμφανίζεται αριστερά στο χάρτη σας 
πατώντας τα κουμπιά (+) και (-) αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

Το κουμπί με τη γραμμή  (το πιο δεξιά κουμπί από τα τρία) έχει ένα 
μενού που ανοίγει αν κάνετε κλικ στο δεξί τμήμα του (που έχει το βελάκι προς 
τα κάτω) και σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διαδρομή ή σχήμα στο 
χάρτη, ελεύθερα ή ακολουθώντας τους δρόμους! 

Με το μεσαίο κουμπί, με την πολύ γνωστή πλέον "καρφίτσα" (pin) , 
μπορείτε να προσθέσετε σημεία στο χάρτη. Απλά τοποθετήστε την εκεί που 
θέλετε να βάλετε το σημείο και διορθώνετε την θέση του οποιαδήποτε στιγμή.  

Κάθε "καρφίτσα" έχει τον δικό της τίτλο και περιγραφή (εικόνα πάνω). Για την 
περιγραφή έχετε τις επιλογές απλού κειμένου, πλούσιου κειμένου 
χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο που σας διαθέτει η Google ή μπορείτε αν 
είστε γνώστης να χρησιμοποιήσετε HTML (γλώσσα δημιουργίας 
ιστοσελίδων).  

 

 

 



Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργία του χάρτη σας πατήστε πάνω 
αριστερά το κουμπί «Αποθήκευση» και μετά το κουμπί «Τέλος». 

 
 

Τότε εμφανίζεται μια λίστα με τους χάρτες που έχετε υλοποιήσει καθώς και η 

δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο χάρτη. Πατώντας το πλήκτρο  δεξιά 
από το όνομα κάθε χάρτη μπορείτε να τον διαγράψετε. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε το χάρτη κάντε κλικ στο «Σύνδεσμος» "Link" 

πάνω δεξιά (εικόνα πάνω) και έπειτα αντιγραφή και 
επικόλληση είτε το σύνδεσμο είτε τον κώδικα που θα βάλετε στην ιστοσελίδα 
σας ενώ υπάρχει επιλογή τροποποίησης της εμφάνισης του από το 
"Customize and preview embedded map". 

Προσοχή!! Αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προσθέσετε το χάρτη 
που έχετε κατασκευάσει στο Wiki σας θα δοθούν στις οδηγίες κατασκευής 
ενός διαδικτυακού τόπου wiki. 



∆ιαχείριση των χαρτών σας 

Εύρεση των χαρτών σας 

1. Μεταβείτε στους Χάρτες Google. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οι χάρτες μου. Εμφανίζεται μια λίστα των 

χαρτών σας. Κάντε κλικ στον κατάλληλο χάρτη για να τον προβάλλετε. 

Εύρεση χαρτών που δημιουργήθηκαν από άλλους  

Αφού βρείτε ένα χάρτη που σας αρέσει, μπορείτε να προβάλλετε άλλους 
χάρτες που δημιουργήθηκαν από το συντάκτη, προβάλλοντας το προφίλ 
χρήστη αυτού του ατόμου. Για να το πραγματοποιήσετε: 

1. Κάντε κλικ στο δείκτη για το χάρτη που θέλετε. Κάντε κλικ στην επιλογή 
«∆ημιουργία από...». Σημειώστε ότι εάν μετακινήσετε το δρομέα 
πάνω από το σύνδεσμο, εμφανίζεται μια εικόνα για αυτό το άτομο. 
 

2. Εμφανίζεται μια σελίδα προφίλ χρήστη. Εμφανίζει όλους τους χάρτες 
που δημιουργήθηκαν από αυτό το άτομο και ορισμένες πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με το άτομο στο αριστερό πλαίσιο. 

 
3. Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα, στο αριστερό πλαίσιο, για να 

προβάλλετε όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από αυτόν το 
χρήστη, μόνο κριτικές ή μόνο χάρτες.  


