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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βάση δεδοµένων Ο∆ΗΓΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ της Ελληνικής Αρχειακής
Εταιρείας είναι η ηλεκτρονική έκδοση του έντυπου Οδηγού που εξέδωσε η Εταιρεία
το 2005.
Στη βάση δεδοµένων περιλαµβάνονται, εµπλουτισµένες µε πλήρη τα στοιχεία τους, οι
εγγραφές των αρχείων που υπάρχουν στην έντυπη µορφή. Η βάση είναι σε
πρόγραµµα MSACCESS (σε µορφή MSACCESS 97 και MSACCESS 2000). Έχει
καταβληθεί προσπάθεια ώστε να είναι εύχρηστη και κατανοητή ακόµα και από
χρήστες που δεν γνωρίζουν το πρόγραµµα. Παράλληλα, η βάση είναι διαθέσιµη σε
µορφή λογιστικού φύλλου MSEXCEL για τη διευκόλυνση χρηστών που είτε δεν
διαθέτουν την MSACCESS στον υπολογιστή τους .
Η βάση δεδοµένων σχεδιάστηκε από τον Γιώργο Χαρωνίτη. Για κάθε παρατήρηση,
σχόλιο κλπ. απευθυνθείτε: gcharonitis@elia.org.gr ή charonitisg@pathfinder.gr

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Όταν ανοίγει η βάση έχει την παρακάτω µορφή

Το ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ αποτελείται από τρεις ενότητες :
•
•
•

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ενότητα ΠΙΝΑΚΕΣ περιλαµβάνει τα δεδοµένα της βάσης όπως ακριβώς έχουν
ταξινοµηθεί και στην έκδοση.
Στον πρώτο πίνακα Ι∆ΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΟΛΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) µπορείτε να
δείτε ολόκληρη τη βάση των ιδιωτικών αρχείων ενώ στους υπόλοιπους πίνακες τα
δεδοµένα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις κατηγορίες που έχουν συγκροτηθεί στην
έκδοση:
•
•
•
•

ΠΡΟΣΩΠΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Η ίδια λογική ισχύει και για τους πίνακες των ΦΟΡΕΩΝ. Υπάρχει ένας γενικός
πίνακας ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ (ΟΛΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) και στη συνέχεια
υπάρχουν δύο ξεχωριστοί πίνακες
•
•

ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ

που παρέχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες εγγραφές.

Η πρόσβαση στους πίνακες που σας ενδιαφέρουν γίνεται κάνοντας κλικ πάνω στους
τίτλους των πινάκων. Για την ακρίβεια ανοίγουν οι φόρµες που αντλούν τα δεδοµένα
τους από τους αντίστοιχους πίνακες και ερωτήµατα.

ΦΟΡΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ας δούµε τώρα ενδεικτικά τη φόρµα Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΌΛΟΣ Ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)
Η φόρµα έχει την παρακάτω µορφή:

Η φόρµα χωρίζεται σε δύο µέρη .
Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τις στήλες µε τα δεδοµένα:
•
•
•
•

ΤΙΤΛΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΟΝ_1 Αρχική χρονολογία παραγωγής του υλικού
ΧΡΟΝ_2 Τελική χρονολογία παραγωγής του υλικού

Πατώντας το κουµπί ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ εµφανίζεται η καρτέλα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ που εµφανίζει όλα τα περιγραφικά στοιχεία του αρχείου (θα
παρουσιάσουµε αργότερα τη φόρµα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ).

Στο δεύτερο µέρος υπάρχουν τα εργαλεία ελέγχου των εγγραφών. Με αυτά σας
παρέχεται η δυνατότητα:
1) Να επιλέξετε τα αρχεία αλφαβητικά µε βάση το πρώτο γράµµα τίτλου (πχ. τα
αρχεία που αρχίζουν από Α). Εξ’ ορισµού εµφανίζονται όλες οι εγγραφές (το
κουµπί ΟΛΑ είναι πατηµένο όπως βλέπετε). Αν επιλέξετε ένα γράµµα και
µετά θέλετε να επανέλθετε στο σύνολο των εγγραφών πατήστε το κουµπί
ΟΛΑ
2) Να βρείτε και να επιλέξετε έναν συγκεκριµένο τίτλο αρχείο. Αυτό γίνεται ως
εξής:
¾
Μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ.
¾
Χρησιµοποιείστε το βελάκι προκειµένου να µεταβείτε χειρωνακτικά
στον τίτλο αρχείου που επιθυµείτε Η΄
¾
Πληκτρολογήστε τα
πρώτα γράµµατα του αρχείου που σας
ενδιαφέρει. Αυτόµατα το πλαίσιο συµπληρώνεται µε τον πρώτο τίτλο
του αρχείου που αρχίζει µε τον συνδυασµό χαρακτήρων που εισάγετε.
Αν αυτός είναι ο τίτλος του αρχείου που σας ενδιαφέρει πατείστε enter και θα
µεταβείτε στον αντίστοιχο τίτλο (ένα µαύρο βελάκι επιλογής είναι αριστερά του.
Αν αυτός δεν είναι τίτλος του αρχείου που σας ενδιαφέρει τότε µπορείτε να κάνετε τα
εξής:
1) Συνεχίστε την πληκτρολόγηση µέχρι να εµφανιστεί ολόκληρος ο τίτλος του
αρχείου που σας ενδιαφέρει ή
2) Χρησιµοποιείστε το βελάκι για να βρείτε χειρωνακτικά τον τίτλο του αρχείου
που σας ενδιαφέρει. Η λίστα θα ξεκινήσει από το αρχείο που έχει ήδη
εµφανιστεί (όχι από την αρχή).

Το ίδιο συµβαίνει και στις υπόλοιπες φόρµες που αφορούν τους τίτλους αρχείων.
Τα εργαλεία ελέγχου ολοκληρώνονται µε τα κουµπιά ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
και ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ.
Πατώντας το κουµπί ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επανέρχεστε στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ενώ µε
το κουµπί ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ εξέρχεστε από τη φόρµα. Η διαφορά των δύο είναι
ότι µε το πρώτο κουµπί µεταβαίνετε στην αρχική φόρµα της βάσης ενώ µε το δεύτερο
κλείνετε απλά την παρούσα φόρµα και εµφανίζεται η αµέσως επόµενη ανοιχτή φόρµα
(αν έχετε ανοιχτή κάποια άλλη φόρµα).

ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η φόρµα κάθε αρχείου χωριστά έχει την παρακάτω µορφή

Και αυτή η φόρµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά τα πεδία περιγραφής και
το δεύτερο στοιχεία ελέγχου.
Στα πεδία περιγραφής εάν το κείµενο είναι µεγαλύτερο από τον χώρο του πεδίου (του
στοιχείου ελέγχου στη γλώσσα της Access) τότε όταν µεταβαίνετε στην
συγκεκριµένη εγγραφή εµφανίζεται µια κυλιόµενη µπάρα που σας βοηθά να
διαβάσετε όλο το κείµενο. Μια καλύτερη επιλογή θα ήταν να πατήσετε SHIFT + F2
και έτσι θα εµφανιστεί το Ζουµ της Access.

Αναφορικά µε τα στοιχεία ελέγχου εκτός από τα κουµπιά ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ και
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ υπάρχουν ακόµα:
¾ Κουµπιά περιήγησης στην προηγούµενη και επόµενη εγγραφή,
¾ Ένα κουµπί ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑ που εµφανίζει τις εγγραφές σε µορφή φύλλων
δεδοµένων:

(εξέρχεστε µε το κουµπί των Windows Κλείσιµο (το Χ δηλαδή)
¾ Ένα κουµπί εκτύπωσης εγγραφής. Εδώ τα πράγµατα απαιτούν και τη δική
σας συνδροµή. Συγκεκριµένα όταν θέλετε να τυπώσετε την εγγραφή κάνετε
το εξής.
1) Πατήστε το κουµπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και θα σας ζητηθεί να δώσετε
το id της εγγραφής (κωδικό αριθµό εγγραφής). Στο παράδειγµά µας είναι το
72. Συµπληρώστε στο πλαίσιο τον αριθµό 72 και πατήστε το ΟΚ.

Η εκτύπωση για τη συγκεκριµένη εγγραφή µοιάζει ως εξής

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
id

72

ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Ι.Θ.

ΤΙΤΛΟΣ

Αθανασιάδης, Ιορδάνης

ΧΡΟΝ_1

1920

ΧΡΟΝ_2

1980

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Ιορδάνης Γεωργίου Αθανασιάδης

ΠΡΟΣΩΠΟ_ΟΙΚΟΓΕ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_ΤΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΒΙΟΓΡ_∆ΙΟΙΚ

Γεννήθηκε το 1917 στο Σοχούµ της Ρωσίας. Λογιστής,
έµπορος, επιχειρηµατίας, συνταξιούχος ΙΚΑ. 1964-67:
ιδιαίτερος γραµµατέας ∆ηµάρχου Κ. Τσίρου 1987: υποψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος (συνδυασµός Σ. Κούβελα). Συλλέκτης
παλαιών εγγράφων και βιβλίων.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Έµπορος

ΧΡΟΝ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1917

ΧΡΟΝ_ΘΑΝΑΤΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ/ΥΠΟΣΤΡ

10 φάκελοι (λυτά έγγραφα, καρτ-ποστάλ, βιβλία)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οικογενειακά έγγραφα. Προσωπική και επαγγελµατική
αλληλογραφία και υποθέσεις. Στη συλλογή του περιέχονται:
διαθήκες, υποθήκες, πωλητήρια, συµφωνητικά,
προικοσύµφωνα, πιστοποιητικά κ.ά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΕΡΓ_ΕΡΕΥΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Σελίδα 1 από 1

ΦΟΡΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
Η φόρµες που αφορούν τους φορείς έχουν την εξής µορφή (ενδεικτικά
παρουσιάζουµε τη φόρµα ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ (ΟΛΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

Εδώ και πάλι µπορούµε να επιλέξουµε τον τίτλο του φορέα ή το όνοµα του ιδιώτη
που µας ενδιαφέρει στο στοιχείο ελέγχου ΟΝΟΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ, είτε πληκτρολογώντας
τα αρχικά γράµµατα ή µε το βελάκι.
Πατώντας το κουµπί ΑΡΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ/Ι∆ΙΩΤΗ εµφανίζονται οι καρτέλες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ για κάθε ένα αρχείο που κατέχει ο φορέας ή ο ιδιώτης. Ο
αριθµός των αρχείων αναφέρεται στο πεδίο ελέγχου Εγγραφή κάτω αριστερά

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Οι αναζητήσεις στους τίτλους αρχείων µπορούν να γίνουν από τη φόρµα ΒΑΣΙΚΟ
ΜΕΝΟΥ. Παρέχονται δύο επιλογές αναζήτησης :
•
•

Αναζήτηση µε βάση τον τίτλο του αρχείου
Αναζήτηση µε βάση τον Φορέα/Ιδιώτη που κατέχει τα αρχεία

Εφιστάται η προσοχή σας να χρησιµοποιείτε πεζοκεφαλαία και τόνους.

Πατώντας πάνω στα γράµµατα εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα

Πληκτρολογήστε έναν συνδυασµό γραµµάτων (δεν έχει σηµασία αν είναι στην αρχή
ή στη µέση της λέξης) και θα πάρετε τα αποτελέσµατα. Στο παράδειγµά µας έχουµε
βάλει ως τίτλο αρχείου προς αναζήτηση το αρχείο Βενιζέλου. Το ερώτηµα επέστρεψε
την παρακάτω φόρµα

Η φόρµα είναι παρόµοια µε την ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο αριθµός εγγραφών που επιστρέφονται εµφανίζεται κάτω αριστερά στο πεδίο
ελέγχου Εγγραφή (πάνω από το κουµπί Start των Windows)
Το ίδιο συµβαίνει και µε την αναζήτηση αρχείου µε βάση τον Φορέα/Ιδιώτη που τα
κατέχει. Η αντίστοιχη φόρµα έχει άλλο χρώµα για να ξεχωρίζει

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Στην ενότητα εκτυπώσεις έχετε τη δυνατότητα να τυπώσετε τους αντίστοιχους
πίνακες. Στις εκτυπώσεις µε πάνω από 10 σελίδες εκτύπωσης εµφανίζεται ένα
προειδοποιητικό µήνυµα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει εκτυπώσεις που
προέρχονται από λάθος πάτηµα του ποντικιού. Μπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση
των εκτυπώσεων κάνοντας κλικ στην λέξη ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

