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Οδεγίεο γηα Σπγγξαθείο
Ι. Σα ππνβαιιόκελα άξζξα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα αθαδεκατθά θξηηήξηα. Σα άξζξα
θξίλνληαη από ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ. Οη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δειώζνπλ
εγγξάθσο, όηη ην άξζξν δελ έρεη ππνβιεζεί ηαπηόρξνλα ζε άιιν πεξηνδηθό ή ζπιινγηθό ηόκν.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηό. Δπίζεο, πξέπεη λα δειώζνπλ ηαπηνρξόλσο, όηη ην
άξζξν δελ έρεη δεκνζηεπζεί ζην παξειζόλ.
ΙΙ. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ επηηξεπόκελν αξηζκό ιέμεσλ, ζην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ, όπσο θαη
ζηνλ αξηζκό ησλ εηθόλσλ, ραξηώλ, δηαγξακκάησλ, θσηνγξαθηώλ, θαζώο θαη ηνπ άιινπ επνπηηθνύ
πιηθνύ. Γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην άιιν επνπηηθό πιηθό πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη κε επηζηνιή, όηη
δελ δεζκεύνληαη από εκπνξηθά δηθαηώκαηα ή αλ απηό ζπληξέρεη, όηη ηα δηαζέηεη ν ζπγγξαθέαο.
III. Σα άξζξα θαηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή, ηελ γαιιηθή, ηελ γεξκαληθή, ηελ ηζπαληθή, ηελ
ηηαιηθή, ηελ αγγιηθή θαη ηελ ξσζηθή γιώζζα, πξέπεη όκσο λα δηαζέηνπλ πείιεςε ζηελ ειιεληθή
θαη ζηελ αγγιηθή. Σόζν ην πνιπηνληθό όζν θαη ην κνλνηνληθό ζύζηεκα ηεο Διιεληθήο είλαη
απνδεθηά.
IV. Σα άξζξα γξάθνληαη ζε Times New Roman κεγέζνπο δώδεθα (12) κε δηάζηηρν γξακκήο
ελάκηζπ (1,5). Σν θείκελν πξέπεη λα έρεη πιήξε ζηνίρηζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ γίλεηαη
απνδεθηό. Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ζπλερήο θαη θάησ δεμηά.
V. Η απνζηνιή ησλ άξζξσλ γίλεηαη ηαπηνρξόλσο ζε doc όζν θαη ζε pdf αξρείν.

ISSN: 2241-9993

www.academy.edu.gr

E-mail: stoaofsciences@academy.edu.gr 1

ΑΚAΓΗΜΙΑ ΘΔΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ
ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES
VΙ. Η θεθαιίδα πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ην ίδξπκα, ηνπ νπνίνπ
κεηέρεη, θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Η θεθαιίδα ζηελ ειιεληθή
πξνεγείηαη. Αθνινπζεί ε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή. Η έθηαζε ηεο πεξίιεςεο
θπκαίλεηαη πεξί ηηο πεληαθόζηεο (500) ιέμεηο. Αθνινπζνύλ νη ιέμεηο-θιεηδηά. Πξνεγνύληαη απηέο
ζηελ ειιεληθή. Αθνινπζεί ην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ. Μεηά ην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ, έπεηαη ε
βηβιηνγξαθία. Σν άξζξν κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από παξαξηήκαηα, ηνπνζεηεκέλα κεηά ηελ
βηβιηνγξαθία, όπσο θαη κε θαηάινγν επνπηηθνύ πιηθνύ, ηνπνζεηεκέλν κεηά ηα παξαξηήκαηα. Γηα
άξζξα ζηελ ειιεληθή είηε ζηηο γιώζζεο πνπ δηαηεξνύλ ηηο γξακκαηηθέο ηνπο πηώζεηο, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζπγγξαθέα παξαηίζεληαη σο αθνινύζσο:
ΥΡΙΣΟ ΥΡΗΣΟΤ Καζεγεηήο Ιζηνξίαο ηνπ Σκήκαηνο @ @@, ηεο ρνιήο @, ηνπ
Δζληθνύ, Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΒΑΙΛΗ ΒΑΙΛΔΙΟΤ, Καζεγεηήο Ιζηνξίαο ηνπΣκήκαηνο @ @,ηεο ρνιήο @, ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
VII. Σα άξζξα ζπλνδεύνληαη από ζπλεκκέλν αξρείν κε ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπ ζπγγξαθέα,
εθηάζεσο έσο δηαθνζίσλ (200) ιέμεσλ, ζην νπνίν πεξηέρεηαη θαη ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ν
ηειεθσληθόο αξηζκόο, θαη ε δηεύζπλζε ηνπ Skype. Σα ζηνηρεία απηά δελ αλαθνηλώλνληαη, αιιά
παξακέλνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο δηεπζύλζεσο ηνπ πεξηνδηθνύ.
VIII. Οδεγόο γηα ηελ βηβιηνγξαθία, ηηο παξαπνκπέο θαη ηηο ππνζεκεηώζεηο:
A. Λέμεηο ή θξάζεηο ζηελ αξραία Διιεληθή, ηελ Λαηηληθή, ή ζε άιιε γιώζζα από ηελ γιώζζα
ηνπ θεηκέλνπ γξάθνληαη κε πλαγιογπαθή. Όηαλ ν ζπγγξαθέαο απνδίδεη έκθαζε ζε ιέμεηο ή
πξνηάζεηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί εθηεηακέλε απόζηαζε ραξαθηήξσλ.
B. Οη παξαπνκπέο εγθιείνληαη ζε νξζνγώληεο αγθύιεο θαη πεξηέρνπλ ην επώλπκν ζπγγξαθέα, ην
έηνο έθδνζεο, ηνλ αξηζκό ζειίδσλ/ εηθόλσλ/ζρεκάησλ. Παξαπνκπέο κε πεξηζζόηεξα ησλ έμη
νλνκάησλ κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη κε ην πξώην επώλπκν ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα,
αθνινπζνύκελν από ην και ζςνεπγάηερ. Παξάδεηγκα: [Dobbs, 1983, 13-15], [Freeth και
ζςνεπγάηερ, 2006, 320].
Γ. Οη παξαζέζεηο πεξηιακβάλνληαη είηε ζε δηπιά εηζαγσγηθά ηεο κνξθήο (“…”), εάλ είλαη ζηελ
αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηζπαληθή, ηηαιηθή ή ξσζηθή, είηε ζε δηπιά εηζαγσγηθά ηεο κνξθήο
(«....»), εάλ είλαη ζηελ ειιεληθή.
Δ. Οη ζεκεηώζεηο γξάθνληαη σο ππνζεκεηώζεηο ζε Times New Roman δέθα (10) θαη δηάζηηρν
(1,25). θαη αξηζκνύληαη δηαδνρηθά. Γηα πεγέο θαη κειέηεο πνπ παξαηίζεληαη ζπρλά, έπεηηα από ηελ
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πξώηε αλαθνξά, νη άιιεο αλαθνξέο κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα,
αθνινπζνύκελν από ην op. cit., θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ. Δάλ ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο δελ
αλαθέξεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ππνζεκείσζε, ν αξηζκόο ηεο ππνζεκείσζεο, ζηελ νπνία
εκθαλίδεηαη ν ηίηινο, δίδεηαη ζε παξελζέζεηο. Δάλ ζηελ ίδηα ππνζεκείσζε αλαθέξνληαη
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, ηόηε ην όλνκα αλαθέξεηαη ζην πξώην έξγν,
αθνινπζνύκελν από ην ηος ιδίος ή ο ίδιορ.
E. Η βηβιηνγξαθία πεξηέρεη μερσξηζηά ηηο πξσηνγελείο από ηηο δεπηεξνγελείο πεγέο. ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ειιεληθνί ηίηινη παξαηίζεληαη καδί κε ηνπο αγγιηθνύο, νη
ζπγγξαθείο ηαμηλνκνύληαη αθνινπζώληαο ην Λαηηληθό αιθάβεην, θαηά ην επώλπκν ηνπ
ζπγγξαθέα. Δάλ ε εξγαζία έρεη εθδνζεί ζε δηαθνξεηηθνύο εθδνηηθνύο νίθνπο, δίδνληαη νη
εθδνηηθνί νίθνη, δηαρσξηζκέλνη κε παύια (-). Δάλ ε εξγαζία έρεη επαλεθδνζεί, ην πξώην έηνο ηεο
εθδόζεσο δίδεηαη ζε παξελζέζεηο, θαη κεηά αθνινπζεί ην έηνο ηεο επαλεθδόζεσο. Γηα αλαθνξέο
ππό έθδνζε, ή ρσξίο εκεξνκελία έθδνζεο, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα (ππό έθδνζε) θαη (ρσξίο
εκεξνκελία).
ΙΧ. Οδεγόο γηα ηελ βηβιηνγξαθία:
Βηβιίν ζε έληππε κνξθή:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) βιβλίος, Πόιε έθδνζεο:
Δθδνηηθόο νίθνο, Έηνο εθδόζεσο.
Παξάδεηγκα: Dobbs, B., J., T., The Foundations of Newton's Alchemy, or, "The Hunting of the
Greene Lyon", Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Παξάζεζε εληόο ηνπ θεηκέλνπ: [Dobbs, 1983, 13-15].
Βηβιίν ζε ςεθηαθή κνξθή:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) βιβλίος, [Ηιεθηξνληθή
έθδνζε], Έηνο εθδόζεσο. Αληιήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκελία αλάθηεζεο.
Παξάδεηγκα: Manning, J., G., The last pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305-30 BC [Έθδνζε
Kindle] 2010, Retrieved from https://www.amazon.com/Last-Pharaohs-Egypt-Ptolemies-305-30ebook/dp/B0090EMOKQ/163-8774688-9951544?ie=UTF8&tag=princetonuniv-20.

Ηκεξνκ.

αλάθηεζεο: 4/3/2017.
Βηβιίν κε πεξηζζόηεξνπο από δύν ζπγγξαθείο:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα Α θαη όλνκα θαη Δπώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα Β,
…Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) βιβλίος, Πόιε έθδνζεο: Δθδνηηθόο νίθνο, Έηνο εθδόζεσο.
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Παξάδεηγκα: Misner, C. W., K. S Thorne θαη J. A. Wheeler, Gravitation, New York: W.H.
Freeman and Company, 1973.
Γηα πεξηζζόηεξνπο ησλ ηξηώλ ζπγγξαθέσλ, ηελ πξώηε θνξά δίδεηαη ν πιήξεο θαηάινγνο ησλ
ζπγγξαθέσλ, ελώ αθόινπζα ην επώλπκν ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα αθνινπζνύκελν από κ. ά.
Βηβιίν αληιεκέλν από βάζε δεδνκέλσλ:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) βιβλίος, Έηνο εθδόζεσο,
Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε].
Άξζξν πεξηνδηθνύ ζε έληππε κνξθή:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, «Σίηινο (θαη ππόηηηινο) άξζξνπ», Τίηλορ
πεπιοδικού, Σόκνο, Σεύρνο, (Έηνο εθδόζεσο), Αξηζκόο ζειίδσλ.
Παξαδείγκαηα:
Freeth, T., Y. Bitsakis, X. Moussas, J. Seiradakis, A. Tselikas, H. Mangou, M. Zafeiropoulou, R.
Hadland, D. Bate, Α. Ramsey, «Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the
Antikythera Mechanism», Nature, 11, 444 (2006), 587-591.
Wright, M. T., «The Antiykythera Mechanism and the Early History of the Moon Phase display»,
Antiquarian Horology 15 (2006), 319-329.
Άξζξν πεξηνδηθνύ αληιεκέλν από δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, «Σίηινο (θαη ππόηηηινο) άξζξνπ», Τίηλορ
πεπιοδικού, Σόκνο, Σεύρνο, (Έηνο εθδόζεσο), Αξηζκόο ζειίδσλ., Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή
Γηεύζπλζε], Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Παξάδεηγκα: Hall, C. S., «Inference Instruction for Struggling Readers: a Synthesis of
Intervention Research», Educational Psychology Review, 28, 1, (2016), 1-22, Αλαθηήζεθε από:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10648-014-9295-x. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο: 4/3/2017.
Άξζξν ζπλεδξίνπ:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) άπθπος, Άξζξν
παξνπζηαζκέλν ζην [Όλνκα πλεδξίνπ], (Έηνο εθδόζεσο), Σόπνο ζπλεδξίνπ.
Άξζξν ζπλεδξίνπ αληιεκέλν από δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) άπθπος, Άξζξν
παξνπζηαζκέλν ζην [Όλνκα πλεδξίνπ], (Έηνο εθδόζεσο), Σόπνο ζπλεδξίνπ, Αλαθηήζεθε από:
[Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή Μεηαππρηαθή εξγαζία:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) επγαζίαρ, Σκήκα,
Παλεπηζηήκην, Πόιηο, Σόκνο (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή είηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία), Έηνο έθδνζεο.
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Παξάδεηγκα: Αλαζηαζίνπ, Μ., Ο Μησανζιμόρ ηων Ανηικςθήπων: Αζηπονομία και Τεσνολογία ζηην
Απσαία Ελλάδα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σόκνο (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή),
2014.
Δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή Μεηαππρηαθή εξγαζία πνπ αληιήζεθε από ηξάπεδα δεδνκέλσλ:
Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, Τίηλορ (και ςπόηιηλορ) επγαζίαρ, Σκήκα, Παλεπηζηήκην,
Πόιηο, Σόκνο (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή είηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία), Έηνο εθδόζεσο, Αλαθηήζεθε
από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Πνιύηνκν έξγν:
Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα/ Δπηκειεηή, Τίηλορ, Αξηζκόο ηόκσλ, Πόιε έθδνζεο, Δθδνηηθόο
νίθνο, Έηνο εθδόζεσο.
Παξάδεηγκα: Dr. Frisch, C., (Ed.), Joannis Kepleri Astronomi Opera Omnia, (Vol. 1-9),
Frankofurti et Erlange: Heyder & Zimmer, 1858–1871.
Λήκκα έληππεο εγθπθινπαίδεηαο:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, «Σίηινο (θαη ππόηηηινο) ιήκκαηνο», ζην: Δπώλπκν
θαη Όλνκα ζπγγξαθέσλ/Δπηκειεηώλ, Τίηλορ Εγκςκλοπαίδειαρ, Αξηζκόο ηόκνπ, Δθδνηηθόο νίθνο,
Έηνο εθδόζεσο.
Ιζηνζειίδα κε αλαθνξά ζηνλ ζπγγξαθέα ηεο:
Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα, (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα έθδνζεο), «Σίηινο άξζξνπ», Αλαθηήζεθε
από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Παξάδεηγκα: O'Connor, J. J., & Robertson, E. F., (1999, January), «Euclid of Alexandria»,
Αλαθηήζεθε

από:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Euclid.html.

Ηκεξνκ.

αλάθηεζεο: 4/3/2017.
Ιζηνζειίδα ρσξίο αλαθνξά ζηνλ ζπγγξαθέα ηεο:
Μνξθή: Τίηλορ άπθπος , (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα έθδνζεο), Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή
Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Φσηνγξαθία:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα θσηνγξάθνπ, (θσηνγξάθνο), (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα έθδνζεο), Τίηλορ
θωηογπαθίαρ, Δθδνηηθόο νίθνο/ Μνπζείν.
Φσηνγξαθία πνπ αληιήζεθε από ηξάπεδα δεδνκέλσλ.
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα θσηνγξάθνπ, (θσηνγξάθνο), (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα έθδνζεο), Τίηλορ
θωηογπαθίαρ, Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Δηαιέμεηο ή παξνπζηάζεηο πνπ αληιήζεθαλ από ην δηαδίθηπν.
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ΑΚAΓΗΜΙΑ ΘΔΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ
ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα, Όνομα ή ηίηλορ διάλεξηρ, [ηύπνο αξρείνπ], Έηνο
εθδόζεσο,, Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Παξαδείγκαηα: Yablo, S., 24.221 Metaphysics, Fall 2015 [OCW-IMSCP zip archive],
(Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare), http://ocw.mit.edu (Accessed).
License:

Creative

Commons

BY-NC-SA,

2015,

Retrieved

from:

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/98368#files-area. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο: 4/3/2017.
Slava Gerovitch, S., STS.035 The History of Computing, Spring 2004. (Massachusetts Institute of
Technology: MIT OpenCourseWare), http://ocw.mit.edu (Accessed). License: Creative Commons
BY-NC-SA, Retrieved from: http://ocw.mit.edu/courses/science-technology-and-society/sts-035the-history-of-computing-spring-2004/download-course-materials/.

Ηκεξνκ.

αλάθηεζεο:

4/3/2017.
Έληππν άξζξν πεξηνδηθνύ:
Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα, (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα εθδόζεσο), «Σίηινο άξζξνπ», Τίηλορ
Πεπιοδικού, Σόκνο, Σεύρνο, Αξηζκόο ζειίδσλ.
Άξζξν πεξηνδηθνύ πνπ αληιήζεθε από ην δηαδίθηπν:
Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα, (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα εθδόζεσο), «Σίηινο άξζξνπ», Τίηλορ
Πεπιοδικού, Σόκνο, Σεύρνο,, Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.

Άξζξν εθεκεξίδαο πνπ αληιήζεθε από ην δηαδίθηπν:
Μνξθή: Δπώλπκν θαη όλνκα ζπγγξαθέα, (Έηνο, Μήλαο, Ηκέξα εθδόζεσο), «Σίηινο άξζξνπ»,
Τίηλορ Εθημεπίδαρ, Αλαθηήζεθε από: [Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε]. Ηκεξνκ. αλάθηεζεο.
Δίδπκεο αλαθνξέο:
ηελ πεξίπησζε δίδπκσλ αλαθνξώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη πεδά γξάκκαηα κεηά ην έηνο έθδνζεο:
(2011α, 2011β, θ.ιπ.). Οη αλαθνξέο ηαμηλνκνύληαη θαηά ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ ηίηινπ. Δάλ νη
αλαθνξέο δηαθέξνπλ θαηά ηελ ζεηξά ησλ νλνκάησλ, ή ζηα ίδηα ηα νλόκαηα, ηόηε νη αλαθνξέο
δηαθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηελ απαξαίηεηε παξάζεζε ησλ νλνκάησλ. Παξαδείγκαηα: [Field, &
Wright, 1985a], [Field, & Wright, 1985b], [Marewski, Gaissmaier, & Gigerenzer, 2010],
[Marewski, Gaissmaier, Schooler, Goldstein, & Gigerenzer, 2010]. Οη παξαπνκπέο δίδνληαη σο:
[Marewski, Gaissmaier, & Gigerenzer, 2010], [Marewski, Gaissmaier, Schooler, θαη ζπλεξγ.,
2010].
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