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Η δημιουργία του γενεαλογικού σας αρχείου μπορεί να είναι μια διασκεδαστική 
δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το διαδίκτυο με το οικογενειακό 
ιστορικό;
Για να δημιουργήσετε το οικογενειακό ιστορικό ξεκινήστε με την εύρεση στοιχείων για τα μέλη 
της οικογένειάς σας. Το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα και να προσφέρει εξαιρετικά 
εργαλεία και υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε και να διαχειριστείτε οικογενειακά 
αρχεία. 
• Μπορείτε να αναζητήσετε μέλη της οικογένειας στο διαδίκτυο.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να προσπαθήσετε να επιβεβαιώσετε την 
παράδοση της οικογένειας για τους προγόνους σας.

• Μπορείτε να βρείτε επίσημα αρχεία στο διαδίκτυο χωρίς να πάτε να επισκεφθείτε παλιά αρχεία.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία στο διαδίκτυο για να οργανώσετε τα οικογενειακά σας 
αρχεία.

Εργαλεία οικογενειακού ιστορικού
Υπάρχουν διάφορα είδη εύχρηστων εργαλείων στο διαδίκτυο που σας βοηθούν να καταγράψετε 
το οικογενειακό ιστορικό σας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν 
να σας βοηθήσουν στην έρευνα της ιστορίας σας και στη 
δημιουργία ενός οικογενειακού δέντρου για να κρατήσετε 
αυτά τα στοιχεία σε κάποια σειρά. 
• Ορισμένα εργαλεία οικογενειακού ιστορικού φυλάσσουν 

τα στοιχεία σας στο διαδίκτυο, ενώ κάποια άλλα τα 
φυλάσσουν στον υπολογιστή σας. 

• Μερικά εργαλεία κοστίζουν χρήματα και άλλα είναι 
δωρεάν.

• Μερικά εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε 
έρευνα.

• Μπορείτε να καταχωρήσετε εύκολα τα οικογενειακά σας 
αρχεία σε αυτά τα εργαλεία.

• Εκτός από τα ονόματα και τις ημερομηνίες, αυτά τα εργαλεία σάς επιτρέπουν να προσθέτετε 
φωτογραφίες, αντίγραφα εγγράφων και οτιδήποτε άλλο βρείτε.

• Τα εργαλεία διατηρούν τα αρχεία σας οργανωμένα και θα δημιουργήσουν ένα οικογενειακό 
δέντρο με τα στοιχεία που καταχωρείτε.

Έρευνα για το οικογενειακό ιστορικό σας

Δημιουργήστε το οικογενειακό 
σας δέντρο με εργαλεία στο 

διαδίκτυο
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Έρευνα για το οικογενειακό ιστορικό σας

Υπηρεσίες οικογενειακού ιστορικού
Το διαδίκτυο είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να βρείτε 
πληροφορίες για το οικογενειακό ιστορικό σας. Διατίθενται 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο που μπορούν να 
σας βοηθήσουν να κάνετε την έρευνά σας αλλά πρέπει 
πάντα να ξεκινήσετε με αυτά που ήδη γνωρίζετε. 
• Καταρχάς, ρωτήστε όσο γίνεται περισσότερα άτομα της 

οικογένειάς σας με τα οποία επικοινωνείτε. Τι γνωρίζουν 
για το κοινό οικογενειακό ιστορικό σας;

• Υπάρχουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο που μπορούν να σας 
βοηθήσουν.

• Αυτές οι υπηρεσίες συνήθως κοστίζουν χρήματα, αλλά 
μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο.

• Χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία που επικεντρώνεται στην 
Αυστραλία.

• Μπορείτε να πάρετε δωρεάν πολύτιμες πληροφορίες από κρατικές διαδικτυακές βάσεις 
δεδομένων.

• Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εξάγετε τις πληροφορίες σας από μια υπηρεσία, ώστε να 
μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε αλλού.

• Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να θέλουν να μοιραστούν τα οικογενειακά σας στοιχεία. Εξετάστε 
προσεκτικά αν θέλετε να το κάνουν αυτό.

Πληρωμή για το οικογενειακό ιστορικό
Οι υπηρεσίες οικογενειακού ιστορικού μπορεί να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πληρωμένων 
υπηρεσιών αναζήτησης. Αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες 
για να εξοικονομήσετε χρόνο στην έρευνά σας και να σας 
δώσουν ένα καλό ξεκίνημα για βρείτε το οικογενειακό σας 
ιστορικό, αλλά είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας και το 
κόστος. 
• Οι υπηρεσίες χαμηλού κόστους τείνουν να παρέχουν 

αυτοματοποιημένη αναζήτηση στις δημόσιες βάσεις 
δεδομένων.

• Οι υπηρεσίες υψηλού κόστους μπορεί να είναι κάτι σαν 
γραφεία ντετέκτιβ.

• Ορισμένες υπηρεσίες επί πληρωμή μπορεί να σας 
πιέσουν να εγγραφείτε.

• Η χρήση μιας υπηρεσίας επί πληρωμή είναι σαν να 
υπογράφετε μια συμφωνία.

• Ορισμένες υπηρεσίες επιτρέπουν μια δωρεάν δοκιμή 14 
ημερών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να δείτε αν σας αρέσει η υπηρεσία.

• Ορισμένες υπηρεσίες προσφέρουν έλεγχο DNA για να καθορίσουν την προέλευση της 
οικογένειάς σας. Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά συνήθως δε βοηθάει να βρείτε το 
οικογενειακό ιστορικό σας.

Οι υπηρεσίες οικογενειακού 
ιστορικού προσφέρουν 

συνήθως διάφορες υπηρεσίες 
επί πληρωμή

Ανακαλύψτε περισσότερα 
πράγματα για το οικογενειακό 

ιστορικό σας στο διαδίκτυο
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Έρευνα για το οικογενειακό ιστορικό σας

• Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εξάγετε τα στοιχεία της έρευνάς σας για χρήση με άλλα εργαλεία. 
Το GEDCOM είναι η συνήθης μορφή.

• Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας, ώστε να γνωρίζετε τι παίρνετε και να 
λάβετε υπόψη σας το προσωπικό απόρρητο της οικογένειάς σας.

• Εάν έχετε εγγραφεί για μια δωρεάν δοκιμή και δεν θέλετε να συνεχίσετε με την υπηρεσία, 
θυμηθείτε να την ακυρώσετε εγκαίρως ώστε να μη χρεωθείτε. 

«Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
... και λάβετε υπόψη σας το προσωπικό 
απόρρητο της οικογένειάς σας.

Πώς να ξεκινήσετε με το οικογενειακό ιστορικό σας
Ξεκινήστε χωρίς να πληρώσετε τίποτα, δημιουργώντας το 
οικογενειακό δέντρο σας χρησιμοποιώντας στοιχεία που ήδη 
γνωρίζετε για το οικογενειακό ιστορικό σας και συγκεντρώστε όσο 
γίνεται περισσότερες πληροφορίες από τους συγγενείς σας. 
• Ρωτήστε την οικογένειά σας για ημερομηνίες και τις σχέσεις 

τους. Επικοινωνήστε με πιο μακρινά μέλη της οικογένειας.

• Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να αναζητήσετε δωρεάν βάσεις 
δεδομένων, όπως το Εθνικό Αρχείο Αυστραλίας και τα Μητρώα 
Γεννήσεων Θανάτων και Γάμων.

• Ξεκινήστε με μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο με κάποιο 
διαδικτυακό εργαλείο οικογενειακού ιστορικού.

• Καταχωρήστε τα στοιχεία της οικογένειάς σας που 
συγκεντρώσατε μέχρι τώρα, ξεκινώντας από τον εαυτό σας.

• Η υπηρεσία μπορεί να ψάξει τις βάσεις δεδομένων της για άλλα 
μέλη της οικογένειας και να σας δώσει τη δυνατότητα να τα 
προσθέσετε.

• Αποφασίστε εάν θέλετε να συνεχίσετε με την υπηρεσία αυτή.

Το οικογενειακό σας 
δέντρο ξεκινάει από 

εσάς 
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Έρευνα για το οικογενειακό ιστορικό σας

• Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε την υπηρεσία αυτή, ακυρώστε την τουλάχιστον δυο ημέρες πριν 
τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

• Πριν την ακυρώσετε, εξαγάγετε τα δεδομένα σας ως αρχείο GEDCOM στον υπολογιστή σας, 
ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με άλλα εργαλεία.

Αξιοποιήστε στο έπακρο το διαδίκτυο για να βρείτε το 
οικογενειακό ιστορικό σας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να βρείτε διάφορες πληροφορίες που μπορούν 
να εμπλουτίσουν το οικογενειακό ιστορικό σας. Μπορείτε να ανακαλύψετε εικόνες, βίντεο και 
στοιχεία για τη ζωή των μελών της οικογένειάς σας και να επανασυνδεθείτε με μακρινούς συγγενείς 
σας χρησιμοποιώντας εφαρμογές στο διαδίκτυο. 
• Μπορείτε να προσθέσετε σκαναρισμένες φωτογραφίες και έγγραφα στο οικογενειακό ιστορικό 

σας με τα περισσότερα εργαλεία οικογενειακού ιστορικού.

• Μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο για πράγματα όπως χάρτες των πόλεων των προγόνων σας, 
και ίσως βρείτε φωτογραφίες των σπιτιών τους.

• Δοκιμάστε να αναζητήσετε βίντεο που δείχνουν πόλεις ή χώρους εργασίας των προγόνων σας.

• Χρησιμοποιήστε εφαρμογές στο διαδίκτυο όπως Skype και FaceTime για να επικοινωνήσετε με 
μακρινά συγγενικά πρόσωπα και να μάθετε τι γνωρίζουν.

• Να είστε προσεκτικοί για άτομα που φαίνονται να είναι μακρινοί συγγενείς μέχρι να 
διαπιστώσετε ποιοι είναι.

«Χρησιμοποιήστε εφαρμογές στο 
διαδίκτυο όπως Skype και FaceTime για 
να επικοινωνήσετε με μακρινά συγγενικά 
πρόσωπα και να μάθετε τι γνωρίζουν».


