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λλοδαπών 
ις,  όπως  σ
την  παρέμ
ς  και  στην 
έρευνα  έδε
των φοιτητ
ση τους στο 
ά  συναισθή
ατισμό.  Εν
ιτητή, αυτό
ότι  δεν  είνα
ή  ενσωμάτ
αι κατ’ επέκ
υλτούρας  ό
οιτητές,  μπ

εκτρονικό αρχείο
ctronic file. 

CEPTIONS A

η  των  από
για  το  ρατ

κε ερωτημα
το  οποίο 
ους  απένα
ε  για  την  ε
ιτητές.  Το 
ου,  37  άντ
θοδο  της  ε
τρέφονται κ
υνυπάρχουν
τα  αποτελέ
ων φοιτητώ
ων  ντόπιων
αθλητές  πε
αλλοδαπώ
ς,  με  τους  α
φοιτητών. 
στην  αποδ
μβαση  σε 
ν  περίπτωση
ειξε  ότι  η
τών. Η γνω
ο φοιτητόκο
ήματα  σε  μ
νώ  το  πα
ό δε συμβαί
αι  τόσο  εμφ
τωση  των  α
κταση σε χώ
όπως  επίση
πορούν  να  σ
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όψεων  των
τσισμό  στο
ατολόγιο  το
εξέταζε  τη
αντι  στους
εγκυρότητα
δείγμα  της
ρες  και  37
επιλεκτικής
καθημερινά
ν  στο  χώρο
έσματα  της
ών‐αθλητών
ν  φοιτητών
ριορίζονται
ν φοιτητών
αθλητές  να
Παρόμοια
οχή  ή  όχι
περίπτωση
η  σύναψης
  τριβή  με
ριμία και η
οσμο, ενώ η
μια  μερίδα
ανεπιστήμιο
ίνει μεταξύ
φανές  στην
αλλοδαπών
ώρους όπου
ης  και  των
συμβάλουν
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