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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

1. Σκεπτικό 

Αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στo πλαίσιo του ερευνητικού έργου ‘’MATE – An 

Innovative, Student-Centered Approach  to Intercultural Skills Acquisition for Students and 

Young Migrants’’ (Erasmus+, KA2) για το οποίο συνεργάζονται έξι εταίροι από την Κύπρο, την 

Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή 

της οπτικής, των στάσεων και των συμπεριφορών τόσο των ντόπιων όσο και των 

μεταναστών/τριών φοιτητών/τριών απέναντι σε διαφορετικές μορφές ρητορικής μίσους και 

προκατάληψης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media), αλλά και στην καθημερινή ζωή. 

Το ερωτηματολόγιο εστιάζει στη ρητορική μίσους τόσο online (στο διαδίκτυο) όσο και offline 

(στην καθημερινή ζωή). Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στην έρευνα που σχετίζεται με τα social media ούτως ώστε να είναι όσο πιο ενημερωμένο και 

επικαιροποιημένο γίνεται. Με μεγάλη χαρά σε προσκαλούμε να συνεισφέρεις στην προσπάθειά 

μας να εντοπίσουμε τη ρητορική μίσους οποιασδήποτε μορφής τόσο online όσο και offline) με 

στόχο να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία 

γενικότερα. Συντονίσου με το έργο MATE και πάρε μέρος στις καινοτόμες και δυναμικές του 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εργαστήρια, γνωριμίες, ευκαιρίες δωρεάν εκπαίδευσης για 

να γίνεις κι εσύ συνονιστής/τρια των MATEvents, για να λανσάρεις τη δική σου διαδικτυακή 

εκστρατεία εναντίον της ρητορικής μίσους και πολλά άλλα! 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

1. Ερωτηματολόγιο 

 

1. Πώς θα όριζες τη ρητορική μίσους με μία σύντομη 

πρόταση; 

 

 

 

2. Έχει ποτέ εκφράσει κάποιος/α ρητορική μίσους 

σε βάρος σου offline (εκτός διαδικτύου)? 

(Π.χ. Έγινες ποτέ δέκτης κάποιου κοροϊδευτικού 

ή ρατσιστικού σχολίου που αφορά σε προσωπικά 

σου χαρακτηριστικά, όπως η εθνότητά σου, η 

καταγωγή σου, ο σεξουαλικός σου 

προσανατολισμός ή άλλο;)  

 

[Σε περίπτωση που έλαβαν χώρα περισσότερα 

από ένα περιστατικά, παρακαλούμε να 

απαντήσεις σε σχέση με αυτό που εσύ θεωρείς 

πιο σοβαρό απ΄όλα] 

 

Ναι 

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος/η 

3. Εάν ναι, παρακαλούμε διευκρίνισε ποια πτυχή 

της ταυτότητάς σου έγινε στόχος.  

 

[Σε περίπτωση που έλαβαν χώρα περισσότερα από ένα 

περιστατικά, παρακαλούμε να απαντήσεις σε 

σχέση με αυτό που εσύ θεωρείς πιο σοβαρό 

απ΄όλα] 

Καταγωγή 

Θρησκεία 

Εθνότητα 

Φυσική ικανότητα 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

Πολιτικός προσανατολισμός 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Εμφάνιση/ Φυσικά χαρακτηριστικά 

Κοινωνικο-οικονομική τάξη 

Μαθησιακή ικανότητα 

Φύλο 

Άλλο 

4. Εάν απάντησες ναι στις ερωτήσεις 2 και 3, ποια 

πιστεύεις ότι ήταν η πραγματική πρόθεση του 

ατόμου που εξέφρασε ρητορική μίσους εναντίον 

σου;  

[Παρακαλούμε απάντησε σε σχέση με το ίδιο 

περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκες στην 

απάντησή σου στην ερώτηση 3.] 

 

[ ] Ήθελε να με βλάψει 

[ ] Ήθελε να με εκφοβίσει (bullying) 

[ ] Δρούσε με προκατάληψη ή ρατσιστικά  

[ ] Αναπαρήγαγε προκαταλήψεις ή 

στερεότυπα 

[ ] Απλά το έκανε, δεν γνωρίζω την πρόθεσή 

του  

[ ] Άλλο 

5. Έχει εκφραστεί ποτέ σε βάρος σου ρητορική 

μίσους στα κοινωνικά δίκτυα (social media); 

(Π.χ. Έγινες ποτέ δέκτης κάποιου κοροϊδευτικού 

ή ρατσιστικού σχολίου που αφορά σε προσωπικά 

σου χαρακτηριστικά, όπως η εθνότητά σου, η 

καταγωγή σου, ο σεξουαλικός σου 

προσανατολισμός ή άλλο;)   

[Σε περίπτωση που έλαβαν χώρα περισσότερα 

από ένα περιστατικά, παρακαλούμε απάντησε σε 

σχέση με αυτό που εσύ θεωρείς πιο σοβαρό 

απ΄όλα] 

Ναι 

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος/η 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

6. Εάν ναι, παρακαλούμε διευκρίνισε ποια πτυχή 

της ταυτότητάς σου έγινε στόχος.  

 

[Σε περίπτωση που έλαβαν χώρα περισσότερα από 

ένα περιστατικά, παρακαλούμε να απαντήσεις σε 

σχέση με αυτό που εσύ θεωρείς πιο σοβαρό απ΄όλα] 

Καταγωγή 

Θρησκεία 

Εθνότητα 

Φυσική ικανότητα 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

Πολιτικός προσανατολισμός 

Εμφάνιση/ φυσικά χαρακτηριστικά 

Κοινωνικο-οικονομική τάξη 

Μαθησιακή ικανότητα 

Φύλο 

Άλλο 

7. Σχετικά με το περιστατικό ρητορικής μίσους που 

βίωσες στα social media, παρακαλούμε να 

διευκρινίσεις τον τρόπο με τον οποίο αυτή 

εκφράστηκε σε βάρος σου. 

Μέσα από σχόλιο σε post στη σελίδα 

μου/λογαριασμό μου 

Μέσα από σχόλιο σε post σε 

σελίδα/λογαριασμό ομάδας 

Προσωπικό μήνυμα 

Αναφορά 

Άλλο (παρακαλούμε διευκρίνισε) 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

8. Αν απάντησες ‘’ναι’’ στις ερωτήσεις 5 και 6, ποια 

πιστεύεις ότι ήταν η πραγματική πρόθεση του 

ατόμου που εξέφρασε ρητορική μίσους εναντίον 

σου;  

[Παρακαλούμε απάντησε σε σχέση με το ίδιο 

περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκες στην 

απάντησή σου στην ερώτηση 6.] 

 

 

[ ] Ήθελε να με βλάψει 

[ ] Ήθελε να με εκφοβίσει (bullying) 

[ ] Δρούσε με προκατάληψη ή ρατσιστικά  

 [ ]Αναπαρήγαγε προκαταλήψεις ή 

στερεότυπα 

[ ] Απλά το έκανε, δεν γνωρίζω την πρόθεσή 

του  

[ ] Άλλο 

9. Έχεις ποτέ εκφράσει ρητορική μίσους σε βάρος 

άλλου ατόμου offline (εκτός διαδικτύου, στην 

καθημερινή ζωή); Για παράδειγμα έχεις ποτέ 

εκφράσει οποιαδήποτε αρνητική, ρατσιστική 

άποψη/συναίσθημα για κάποιο άλλο άτομο λόγω 

της εθνότητάς του, της καταγωγής του, του 

σεξουαλικού του προσανατολισμού κτλ.; 

Ναι 

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος/η  

10. Αν ναι, παρακαλούμε να διευκρινίσεις τη 

βάση/λόγο της ρητορικής μίσους που 

χρησιμοποίησες σε βάρος κάποιου άλλου 

ατόμου. 

[Εάν έχουν υπάρξει παραπάνω από ένα περιστατικά, 

να απαντήσεις σε σχέση με αυτό που θεωρείς πιο 

σοβαρό] 

 

Καταγωγή 

Θρησκεία 

Εθνότητα 

Φυσική ικανότητα 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

Πολιτικός προσανατολισμός 

Εμφάνιση/ φυσικά χαρακτηριστικά 

Κοινωνικο-οικονομική τάξη 
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Πνευματικό Παραδοτέο 1 [Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο 

(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες 
Κοινοπραξίας), A4. Προετοιμασία ερωτηματολογίου] 

 
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Μαθησιακή ικανότητα 

Φύλο 

Άλλο 

11. Αν ναι, ποια ήταν η πραγματική σου πρόθεση; 

Γιατί προέβης στην έκφραση ρητορικής μίσους; 
[ ] Απλώς εξέφρασα τα πιστεύω μου. 

[ ] Ήθελα να γίνω αποδεκτός, να 

συμφωνήσω με άλλους. 

[ ] Θεωρώ ότι το/τα άτομο/άτομα εναντίον 

των οποίων εξέφρασα ρητορική μίσους 

επωφελούνται από τα χαρακτηριστικά τους. 

[ ] Ήθελα να εκδικηθώ. 

[ ] Απλώς το έκανα, όλος ο κόσμος λέει/κάνει 

τέτοια πράγματα. 

[ ] Άλλο 

12. Έχεις ποτέ εκφράσει ρητορική μίσους σε βάρος 

άλλου ατόμου στα κοινωνικά δίκτυα (social 

media); Για παράδειγμα έχεις ποτέ εκφράσει 

οποιαδήποτε αρνητική, ρατσιστική άποψη, 

συναίσθημα για κάποιο άλλο άτομο λόγω της 

εθνότητάς του, της καταγωγής του, του 

σεξουαλικού του προσανατολισμού κτλ.; 

Ναι 

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος/η  

13. Αν ναι, παρακαλούμε να διευκρινίσεις τη 

βάση/λόγο της ρητορικής μίσους που 

χρησιμοποίησες σε βάρος κάποιου άλλου 

ατόμου. 

[Εάν έχουν υπάρξει παραπάνω από ένα περιστατικά, 

να απαντήσεις σε σχέση με αυτό που θεωρείς πιο 

Καταγωγή 

Θρησκεία 

Εθνότητα 
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σοβαρό] 

 

Φυσική ικανότητα 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

Πολιτικός προσανατολισμός 

Εμφάνιση/ φυσικά χαρακτηριστικά 

Κοινωνικο-οικονομική τάξη 

Μαθησιακή ικανότητα 

Φύλο 

Άλλο 

14.  Σχετικά με το περιστατικό εκφοράς ρητορικής 

μίσους που προκάλεσες, παρακαλούμε 

διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο συντελέστηκε. 

Μέσα από σχόλιο σε κάποιο post στη σελίδα 

μου/λογαριασμό μου ή στη 

σελίδα/λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου 

Μέσα από σχόλιο σε κάποιο post σε 

σελίδα/λογαριασμό ομάδας 

Προσωπικό μήνυμα 

Αναφορά 

Άλλο (παρακαλούμε διευκρίνισε) 

15. Αν ναι, ποια ήταν η πραγματική σου πρόθεση; 

Γιατί προέβης στην έκφραση ρητορικής μίσους; 
[ ] Απλώς εξέφρασα τα πιστεύω μου.  

[ ] Ήθελα να γίνω αποδεκτός, να 

συμφωνήσω με άλλους. 

[ ] Θεωρώ ότι το/τα άτομο/άτομα εναντίον 

των οποίων εξέφερα ρητορική μίσους 
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επωφελούνται από τα χαρακτηριστικά τους. 

[ ] Ήθελα να εκδικηθώ.  

[ ] Απλώς το έκανα, όλος ο κόσμος λέει/κάνει 

τέτοια πράγματα. 

[ ] Άλλο 

16.  Γνωρίζεις αν η ρητορική μίσους τιμωρείται από 

το νόμο στην χώρα διαμονής/σπουδών σου; 
Ναι 

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος 

17. Αν ναι, γνωρίζεις τις ποινές; 
Ναι  

Όχι 

Δεν είμαι σίγουρος 

18. Σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή διαφωνείς με την 

ακόλουθη δήλωση: ‘’H τιμωρία της ρητορικής 

μίσους θα έπρεπε να είναι αυστηρή’’; 

[ ] Συμφωνώ απολύτως 

[ ] Συμφωνώ 

[ ] Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ  

[ ] Διαφωνώ 

[ ] Διαφωνώ απολύτως 

19.  Σε ποιο βαθμός συμφωνείς ή διαφωνείς με την 

ακόλουθη δήλωση: ‘’Οι άνθρωποι θα έπρεπε να 

είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις ιδέες τους ακόμα 

και αν προσβάλλουν κάποιους άλλους’’; 

[ ] Συμφωνώ απολύτως 

[ ] Συμφωνώ 

[ ] Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 
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[ ] Διαφωνώ 

[ ] Διαφωνώ απολύτως 

20. Σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή διαφωνείς με την 

ακόλουθη δήλωση: ‘’Άνθρωποι που εκφράζουν 

ρητορική μίσους δεν θα έπρεπε να τιμωρούνται 

εάν η ρητορική μίσους δεν οδηγεί σε φυσική βία’’; 

[ ] Συμφωνώ απολύτως 

[ ] Συμφωνώ 

[ ] Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

[ ] Διαφωνώ 

[ ] Διαφωνώ απολύτως 

21. Από το 1 έως το 10, όπου στο 1 σημαίνει «πολύ 

προοδευτικός/ή» και το 10 «πολύ 

συντηρητικός/ή’», πού θα τοποθετούσες τον 

εαυτό σου; 

 

 

22. Από το 1 έως το 10, όπου στο 1 σημαίνει «άκρα 

αριστερά» και το 10 «άκρα δεξιά», πού θα 

τοποθετούσες την πολιτική σου ιδεολογία; 

 

23. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς τα κοινωνικά δίκτυα; 
Facebook  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

Instagram  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 
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Λιγότερο συχνά 

 

Snapchat  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

Twitter  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

YouTube  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

WhatsApp  

Πολλές φορές τη μέρα 
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Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

Pinterest  

Πολλές φορές τη μέρα 

Μία φορά τη μέρα 

Λιγότερο συχνά 

 

24.  Πόσο χρονών είσαι; 
 

25. Ποιο είναι το φύλο σου; 
Γυναίκα 

Άνδρας 

Δεν επιθυμώ να το διευκρινίσω 

26.  Είσαι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; 
Ναι 

Όχι 

27. Αν ναι, από ποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατάγεσαι; 
 

28. Αν όχι, από ποια Τρίτη Χώρα κατάγεσαι; 
 

29. Αν είσαι από κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή από Τρίτη Χώρα, πόσο καιρό 

διαμένεις/σπουδάζεις στην [Ελλάδα/ Κύπρο]; 
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30.  Ποιο είναι το χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως της 

προέλευσής σου, με το οποίο συντηρείσαι σε 

μηνιαία βάση; 

Μέχρι 500€ 

Μέχρι 800€ 

Μέχρι 1200€ 

Πάνω από 1200€ 

 

 

 


