ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΜΕ

Οδηγίες για Λήμματα Γεγονότων
Το υπό ανάθεση λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη:
•
•
•
•
•
•
•

Δελτίο λήμματος
Κυρίως λήμμα
Χρονολόγιο
Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων)
Γλωσσάρι (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων)
Εικονικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων)
Κειμενικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων)

4.1. Δελτίο λήμματος
Το δελτίο περιλαμβάνει τις εξής ζώνες πληροφορίας:
4.1.1. Περίληψη
Βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων
4.1.2. Χρονολόγηση
Σημειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός. Εάν είναι γνωστή η διάρκεια
του γεγονότος, σημειώνεται χωριστά το πότε άρχισε, πότε τελείωσε και πόσο διήρκεσε. Οι
σχετικές χρονολογίες σημειώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και αποδίδονται
στο γρηγοριανό ημερολόγιο. Εάν ο συγγραφέας το κρίνει απαραίτητο, μπορεί επιπλέον να
σημειώσει τη χρονολογία με τον τρόπο με τον οποίο παραδίδεται στις πηγές.
4.1.3. Γεωγραφικός εντοπισμός
Σημειώνεται η ονομασία του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός. Πρόκειται για την
ονομασία η οποία παραδίδεται στις πηγές ή με την οποία είναι γνωστός ο συγκεκριμένος
τόπος στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Σημειώνεται η σημερινή ονομασία του τόπου, εφόσον
είναι γνωστή. Σημειώνεται η γεωγραφική ή/και διοικητική υπαγωγή του τόπου (εννοείται η
υπαγωγή την οποία είχε ο τόπος κατά την εποχή που έλαβε χώρα το γεγονός). Σημειώνονται
επιπλέον γεωγραφικές ή/και γεωφυσικές πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητες για το
γεωγραφικό εντοπισμό του γεγονότος.
Παράδειγμα:
[Λήμμα «Μάχη της Ισσού»] Γεωγραφικός εντοπισμός: Πεδιάδα της Ισσού (Κιλικία), στις
όχθες του ποταμού Πίναρου.
4.2. Κυρίως λήμμα
Το κυρίως λήμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
4.2.1. Ιστορικό πλαίσιο
Αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο που νοηματοδοτεί και ερμηνεύει το γεγονός. Το μέρος αυτό
απαντά στα ερωτήματα γιατί έλαβε χώρα το γεγονός εν γένει και γιατί το γεγονός έλαβε χώρα
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.
4.2.2. Παρουσίαση και ανάλυση γεγονότος
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Πρόκειται για το κύριο τμήμα του κειμένου. Οι επί μέρους πληροφορίες που
περιλαμβάνονται σε αυτή τη θεματική ενότητα εξαρτώνται από το είδος του υπό εξέτασιν
γεγονότος. Εάν π.χ. πρόκειται για το λήμμα μιας πολεμικής σύγκρουσης, παρουσιάζονται η
δομή και παράταξη των αντίπαλων στρατών, περιγράφεται η σύγκρουση, αναλύεται η
τακτική που ακολουθήθηκε και καταγράφονται οι απώλειες των αντιπάλων. Εάν πρόκειται
για μια διακρατική συνθήκη, παρουσιάζονται οι ομάδες που συμμετείχαν στις
διαπραγματεύσεις, περιγράφονται οι διαπραγματεύσεις, καταγράφονται οι όροι της συνθήκης
κλπ.
4.2.3. Συνέπειες
Παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες του
γεγονότος. Στο μέρος αυτό αξιολογείται επιπλέον το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι των
ατόμων ή/και ομάδων που ενεπλάκησαν στο γεγονός.
4.2.4. Εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις
Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των συγχρόνων για το γεγονός.
4.2.5. Ιστοριογραφική κριτική
Παρατίθεται η ιστοριογραφική κριτική για το γεγονός.
4.3. Χρονολόγιο
Σημειώνονται επιγραμματικά και σε χρονική σειρά τα επιμέρους μεμονωμένα γεγονότα που
εντάσσονται στο λημματογραφούμενο γεγονός.
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