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Το Google Earth:  
κάτι περισσότερο από ένας χάρτης
Το Google Earth είναι κάτι περισσότερο από ένας διαδικτυακός Άτλας, βοηθάει να 
ζωντανέψει τους πιο θαυμάσιους προορισμούς του κόσμου.

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τη θέα σας;
Το Google Earth προσφέρει πολύ περισσότερα από χάρτες 
του κόσμου. Με μια ποικιλία επιλογών προβολής και 
λειτουργιών, σας επιτρέπει να εξερευνήσετε διάσημα 
αξιοθέατα και μέρη από πολλές διαφορετικές γωνίες και 
προοπτικές.
• Τα κουμπιά του χάρτη στην κάτω δεξιά γωνία της 

οθόνης σάς διευκολύνουν να βρείτε το δρόμο σας.

• Τα κουμπιά + και – σας επιτρέπουν να ζουμάρετε 
για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή να κάνετε 
σμίκρυνση για να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα.

• Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε τον χάρτη για 
να μετακινηθείτε ή απλά περιστρέψετε τη μικρή σφαίρα 
στη γωνία.

• Το κουμπί 3D γέρνει τη γωνία, ώστε να μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το 
έδαφος και τα ψηλά κτήρια που υψώνονται από το έδαφος. Πατώντας το πλήκτρο 
Shift στο πληκτρολόγιό σας, ενώ τραβάτε τον χάρτη, σας επιτρέπει να αλλάξετε την 
προοπτική σας. Το Google προσθέτει εντυπωσιακά τρισδιάστατα μοντέλα σημαντικών 
ορόσημων.

• Εάν αποπροσανατολιστείτε, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο Πυξίδα για να δείτε τον 
βορρά ή το εικονίδιο Θέση για να επιστρέψετε σπίτι.

Εξερευνήστε διάσημα αξιοθέατα και μέρη από 
πολλές διαφορετικές γωνίες και προοπτικές.

Κάντε κλικ στο 3D για να δείτε 
τα εντυπωσιακά μοντέλα 
σημαντικών αξιοθέατων
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Κάτι περισσότερο από ένας χάρτης

Πώς μπορείτε να κάνετε μια εικονική περιήγηση στο Google Earth;
Νιώθετε περιπετειώδεις; Σας αρέσει η περιπέτεια; Είναι 
εύκολο να ταξιδέψετε στον κόσμο και να εξερευνήσετε 
νέα μέρη, δημιουργώντας τη δική σας εικονική περιήγηση. 
Παρακολουθήστε καθώς το Google Earth σας ταξιδεύει 
σε νέους συναρπαστικούς προορισμούς στην οθόνη του 
υπολογιστή σας.
• Χρησιμοποιώντας το μενού Έργα, μπορείτε να 

αποθηκεύσετε όλες τις τοποθεσίες που θέλετε να 
επισκεφθείτε, ώστε να μπορείτε να πετάτε γρήγορα 
μεταξύ τους.

• Μόλις φτάσετε σε μια τοποθεσία, θα δείτε συχνά μια 
καρτέλα πληροφοριών στην επάνω δεξιά πλευρά, με 
εικόνες και περισσότερες λεπτομέρειες από τη Wikipedia.

• Στο κάτω μέρος της καρτέλας πληροφοριών, μπορείτε να δείτε μια επιλογή «Άτομα 
εξερεύνησαν επίσης» που αποκαλύπτει άλλα σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή.

• Εάν θέλετε να ρίξετε μια πιο κοντινή ματιά σε μια τοποθεσία, μπορείτε εύκολα να 
μεταβείτε στο Street View και να περιπλανηθείτε.

• Εάν δεν είστε βέβαιοι πού να κατευθυνθείτε στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Νιώθω 
Τυχερός (μοιάζει με ζάρι) στο κύριο μενού ελέγχου για να δείτε πού θα προσγειωθείτε τυχαία.

Πώς μπορείτε να δείτε τις ταξιδιωτικές φωτογραφίες άλλων 
ανθρώπων;
Με τη ρύθμιση Φωτογραφίες, δεν περιορίζεστε στη θέα του Google για τον κόσμο. Οι 
Φωτογραφίες σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε εκπληκτικές φωτογραφίες ταξιδιών που 
έχουν αναρτήσει χρήστες από τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.
• Οι αναρτημένες φωτογραφίες δεν είναι ορατές στους χάρτες εκ προεπιλογής, πρέπει να 

κάνετε κλικ στο εικονίδιο Λίστα και στη συνέχεια Φωτογραφίες για να τις δείτε.

• Αν η ρύθμιση Φωτογραφίες είναι ενεργοποιημένη, θα δείτε μια δέσμη μπλε κύκλων 
που εμφανίζονται στο χάρτη. Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο και μέσα σε αυτούς τους 
κύκλους θα δείτε μικρογραφίες των φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί για την 
τοποθεσία αυτή.

• Κάντε κλικ σε μια μικρογραφία και μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συλλογή 
φωτογραφιών από εκείνο το σημείο.  
Μπορείτε να τις δείτε σαν μια παρουσίαση διαφανειών.

• Λάβετε υπόψη σας ότι η ενεργοποίηση των Φωτογραφιών μπορεί να επιβραδύνει το 
Google Earth, ειδικά αν χρησιμοποιείτε αργό υπολογιστή με αργή σύνδεση στο ίντερνετ. 
Είναι καλή ιδέα να μην αφήνετε τη ρύθμιση «Φωτογραφίες» ενεργοποιημένη όλη την ώρα.

Μάθετε περισσότερα πράγματα 
για τα πιο διάσημα αξιοθέατα 

του κόσμου
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Κάτι περισσότερο από ένας χάρτης

Πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στο Google Earth;
Παρόλο που το Google Earth είναι ιδανικό για τους 
τουρίστες του καναπέ, είναι επίσης ένα φανταστικό 
εργαλείο έρευνας όταν σχεδιάζετε μια μεγάλη 
περιπέτεια. Επισκεφθείτε έναν μελλοντικό προορισμό 
στο Google Earth προτού ταξιδέψετε και μάθετε 
περισσότερα γί αυτό. 
• Αναζητήστε μια χώρα όπως η Γαλλία ή μια πόλη όπως 

το Παρίσι και θα δείτε μια καρτέλα πληροφοριών με 
έναν σύνδεσμο με δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα, 
όπως το Παλάτι των Βερσαλλιών. Μπορείτε να 
προσθέσετε αξιοθέατα που πρέπει να δείτε στη 
λίστα, ώστε να μην χάσετε τίποτα όταν φτάσετε εκεί.

• Κάντε κλικ στο εικονίδιο Πετάξτε Εδώ (Fly Here) στην 
κάρτα πληροφοριών (μοιάζει με σαΐτα) και θα ζουμάρετε 
σε εκείνη την τοποθεσία για μια πιο κοντινή εικόνα.

• Κάντε κλικ στο όνομα του αξιοθέατου στην καρτέλα πληροφοριών ή στη φωτογραφία 
και θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Για το παλάτι των Βερσαλλιών, αυτό 
περιλαμβάνει τις ώρες που ανοίγει και συνδέσμους προς τον ιστότοπο, ώστε να 
μπορείτε να αναζητήσετε λεπτομέρειες, όπως τιμή εισιτηρίων εισόδου στο πρόγραμμα 
περιηγήσεων με ξεναγό. Μην ανησυχήσετε αν ο ιστότοπος δεν είναι στα Αγγλικά, τα 
κυριότερα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν μετάφραση.

• Η καρτέλα πληροφοριών περιέχει συχνά έναν σύνδεσμο για τη Wikipedia, ώστε να 
μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτόν τον προορισμό.

• Αν βρείτε ένα καταπληκτικό μέρος που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα σας, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Προσθήκη στο έργο στην καρτέλα πληροφοριών. 

Τι είναι το Voyager (Ταξιδευτής) του Google Earth;
Ενώ είναι υπέροχο να περιπλανηθείτε ανά τον κόσμο με το Google Earth, το Voyager 
προσφέρει τον δικό σας προσωπικό ξεναγό. Ανακαλύψτε έναν κόσμο ταξιδιού, τέχνης και 
πολιτισμού στις καταπληκτικές διαδραστικές εμπειρίες του Voyager που σας μεταφέρουν 
σε όλο τον κόσμο. 
• Μπορείτε να ξεκινήσετε το Voyager κάνοντας κλικ στο εικονίδιο τιμονιέρας πλοίου στο 

κύριο μενού ελέγχου στα αριστερά.

• Εκ προεπιλογής, θα δείτε μια επιλογή ταξιδίων, επιλεγμένων από το Google, αλλά 
μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα ταξίδια ανάλογα τις κατηγορίες όπως ταξίδια, 
φύση, πολιτισμός και Street View.

Διαβάστε τις καρτέλες 
πληροφοριών για  

να μάθετε για τα αξιοθέατα, πριν 
την επίσκεψή σας
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Κάτι περισσότερο από ένας χάρτης

• Κάθε ταξίδι σάς ταξιδεύει, σας περιφέρει γύρω από 
τον χάρτη ενώ σας παρουσιάζει φωτογραφίες και σας 
λέει περισσότερα πράγματα για την περιοχή. Μερικές 
φορές θα δείτε επίσης συνδέσμους με περισσότερες 
λεπτομέρειες.

• Μερικά ταξίδια παίρνουν τη μορφή ενός κουίζ, έτσι 
μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας.

• Το Google προσθέτει συνεχώς νέα ταξίδια, γι’ αυτό 
αξίζει τον κόπο να επιστρέφετε τακτικά για να 
εξερευνήσετε καινούργια ταξίδια.

Κάθε ταξίδι σάς ταξιδεύει, σας περιφέρει γύρω από 
τον χάρτη ενώ σας παρουσιάζει φωτογραφίες και 
σας λέει περισσότερα πράγματα για την περιοχή.

Το Voyager σας βοηθάει να 
ανακαλύψετε τη φύση, τον 

πολιτισμό, τα ταξίδια και άλλα 
πολλά
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