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ΓΡΙΠΗ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ 
ΣΖ ΓΡΗΠΖ 

Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη 
δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο. 

Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα αληηκεησπίζεη θαλείο ηνλ ηό, είλαη λα έρεη γπκλαζκέλν θαη 
πγηέο ζώκα. Καζεκεξηλή άζθεζε θαη δηαηξνθή πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά θξνύηα θαη 
ιαραληθά ζπληζηώληαη ηδηαίηεξα, γηα λα βνεζήζνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ζηνλ 
αγώλα ηνπ θαηά ηεο εηζβνιήο ηνπ ηνύ. 
 

 
 
Η ACOL απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθό ηεο ηελ επθαηξία λα εκβνιηαζηεί 
θαηά ηεο γξίπεο, σο έλαλ επηπιένλ ηξόπν πξόιεςεο θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ 
ύπνπινπ ηνύ αλάκεζά καο. Η ACOL θαλόληζε λα έξρεηαη κηα λνζνθόκα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο, γηα λα εκβνιηάζεη ην πξνζσπηθό ζηηο εξγάζηκεο ώξεο ηελ 
εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17ε Οθησβξίνπ. Σν πξόγξακκα απηό πξνζθέξεηαη δσξεάλ 
ζε όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

Η ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα επηιέμνπλ ην 
πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ έλα έληππν ζην νπνίν λα δειώλνπλ όηη δελ 
ππνθέξνπλ από θαλελόο ηύπνπ αιιεξγία θαη όηη δέρνληαη λα εκβνιηαζηνύλ, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη γλσξίδνπλ πσο κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο παξελέξγεηεο. 

Σα ηαηξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην εκβόιην δελ πξνμελεί γξίπε. Μπνξεί όκσο λα 
πξνθαιέζεη κεξηθέο παξελέξγεηεο όπσο θνύξαζε, ρακειό ππξεηό θαη ειαθξύ πόλν 
ζην ρέξη. 
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ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; 

Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ ηό ηεο γξίπεο. 

Σν εκβόιην ζπληζηάηαη θπξίσο ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ. Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ 
ειηθία, είλαη απαξαίηεην γηα ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ πάζρεη από ρξόληεο παζήζεηο, 
ηδηαίηεξα από θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ή δηαβήηε. 

ηνλ θιεηζηό ρώξν ελόο γξαθείνπ ΟΛΟ ην πξνζσπηθό θηλδπλεύεη λα πξνζβιεζεί 
από γξίπε. 

ΠΟΗΟ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; 

Άηνκα πνπ είλαη αιιεξγηθά ζηα απγά, άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από νμείεο εκπύξεηεο 
αζζέλεηεο, θαζώο θαη γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παίξλεηε θάπνην θάξκαθν ή παξνπζηάζαηε ζην παξειζόλ 
αληίδξαζε ζην εκβόιην ηεο γξίπεο, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο. 

 
 

Αλ επηζπκείηε λα εκβνιηαζηείηε ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17ε Οθησβξίνπ, 
παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηε δηεπζύληξηα ηνπ πξνζσπηθνύ θ. Διέλε 
Παπαληθνιάνπ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 7 Οθησβξίνπ. Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα 
ζα νξηζηνύλ κε βάζε ηελ επρέξεηα ηεο λνζνθόκαο, ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θαη ην ρξόλν πνπ εμππεξεηεί ην πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό. Αλ επηζπκείηε λα 
εκβνιηαζηείηε γη απηό ην ρεηκώλα, αιιά δελ κπνξείηε λα είζηε εθεί ηελ ώξα πνπ 
νξίζηεθε, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηελ θ. Διέλε. Αλ ππάξμεη αξθεηά κεγάινο 
αξηζκόο ελδηαθεξνκέλσλ, κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιιε εκεξνκελία εκβνιηαζκνύ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θ. Διέλε 
ζην εζσηεξηθό ηειέθσλν 5577. 
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Η θ. Ειέλε Παπαληθνιάνπ, δηεπζύληξηα πξνζσπηθνύ ηεο ACOL, εηνίκαζε ην 
ελεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ βξίζθεηαη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο ζειίδεο γηα ην 
πξνζσπηθό ηεο ACOL. Με βάζε ην θπιιάδην απηό λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο  
πνπ αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: ΓΡΗΠΖ  

Πνην από ηα παξαθάησ αληαπνθξίλεηαη ζην πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ  ηεο ACOL 
θαηά ηεο γξίππεο; 

Α. Σν ρεηκώλα θαζεκεξηλά ζα γίλνληαη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο. 
Β. Σα εκβόιηα ζα γίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο. 
Γ. Θα δνζεί κηθξή πξηκνδόηεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα.  
Γ. Έλαο γηαηξόο ζα θάλεη ηηο ελέζεηο. 

Δρώτηση 2: ΓΡΗΠΖ  

Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην περιεχόμενο ελόο θεηκέλνπ (ηη ιέεη ην 
θείκελν). 

Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην ύυος ηνπ (ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη). 

Η θ. Διέλε ήζειε ην ελεκεξσηηθό απηό θπιιάδην λα είλαη γξακκέλν ζε θηιηθό θαη 
ελζαξξπληηθό ύυος. 

Πηζηεύεηε όηη ην πέηπρε;   

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθεξόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 
ηξόπνπ  παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ, ζην ύθνο ησλ θεηκέλσλ, ζηηο εηθόλεο ή ζηα άιια 
γξαθηζηηθά. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 3: ΓΡΗΠΖ  

ύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην, αλ ζέιεηε λα πξνζηαηεπηείηε από ηνλ ηό ηεο 
γξίπεο, ην εκβόιην:  

Α. είλαη πην απνηειεζκαηηθό από ηελ άζθεζε θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, αιιά πην 
επηθίλδπλν.  

Β. είλαη θαιή ηδέα, αιιά όρη ππνθαηάζηαην ηεο άζθεζεο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.  
Γ. είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθό όζν ε άζθεζε θαη ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ιηγόηεξν 

απαηηεηηθό. 
Γ. είλαη πεξηηηό, εάλ αζθείζηε ζπζηεκαηηθά θαη αθνινπζείηε πγηεηλή δηαηξνθή. 
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Δρώτηση 4: ΓΡΗΠΖ  

Έλα ζεκείν ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ ιέεη: 

ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; 

Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ ηό. 

 

Μεηά ηε δηαλνκή ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ από ηελ θ. Διέλε, θάπνηνο 
ζπλάδειθόο ηεο είπε όηη ε θξάζε «Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από 
ηνλ ηό», ζα έπξεπε λα είρε παξαιεηθζεί, δηόηη είλαη παξαπιαλεηηθή. 

πκθσλείηε όηη ε θξάζε απηή είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζα έπξεπε λα είρε 
παξαιεηθζεί; 

Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 5: ΓΡΗΠΖ  

ύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην, πνην από ηα παξαθάησ κέιε ηνπ 
πξνζσπηθνύ πξέπεη επηθνηλσλήζεη κε ηελ θ. Διέλε;  

Α. Ο ηέθαλνο από ηελ απνζήθε, ν νπνίνο δελ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, γηαηί πξνηηκά 
λα ζηεξηρηεί ζηε θπζηθή ηνπ αλνζία.  

Β. Η Ινπιία από ην ηκήκα πσιήζεσλ πνπ ζέιεη λα κάζεη αλ ην πξόγξακκα 
εκβνιηαζκνύ είλαη ππνρξεσηηθό.  

Γ. Η Αιίθε από ην ηκήκα αιιεινγξαθίαο, πνπ ζα ήζειε λα εκβνιηαζηεί γη απηό ην 
ρεηκώλα, όκσο ζα απνθηήζεη κσξό ζε δπν κήλεο.  

Γ. Ο Μηράιεο από ην ινγηζηήξην πνπ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, αιιά ζα πάξεη άδεηα ηελ  
εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17ε Οθησβξίνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει. 47-51), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΓΡΙΠΗ 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 
 
ΔΡΩΣΖΖ 1 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Σα εκβόιηα ζα γίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο.  
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 
 
 Άιιεο απαληήζεηο. 
 

 
ΔΡΩΣΖΖ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζην θείκελν θαη ζπλδέεη ην ύθνο κε ηνλ ζηόρν 
ηνπ θεηκέλνπ, πξνβάιινληαο ην θηιηθό ζηνηρείν θαη ην ζηνηρείν ηεο 
ελζάξξπλζεο. Η απάληεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
(1)  λα αλαθέξεηαη  ζε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, (κνξθή ηνπ 

θεηκέλνπ, ύθνο, εηθόλεο, άιια γξαθηθά ή άιιε παξόκνηα 
ιεπηνκέξεηα) θαη/ ή 

(2)  λα ρξεζηκνπνηεί όξνπο αμηνινγηθνύο άιινπο από ην «θηιηθό» ή 
«ελζαξξπληηθό».  (Παξαηήξεζε: γεληθνί ραξαθηεξηζκνί, όπσο 
«ελδηαθέξνλ», «επθνινδηάβαζην»,  «θαηαλνεηό» ή«μεθάζαξν» δελ 
ζεσξνύληαη θαηάιιεινη.) 

Η άπνςε ηνπ καζεηή γηα ην αλ ε Διέλε πέηπρε ή όρη, κπνξεί λα 
αλαθέξεηαη θαζαξά ή λα ππνλνείηαη.  
 Όρη, ήηαλ θαθή ηδέα λα ηνπνζεηεζεί ε εηθόλα κηαο ζύξηγγαο ζηελ αξρή ηνπ 

θεηκέλνπ. Είλαη ηξνκαθηηθό. [Αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηεο 
αλαθνίλσζεο: ζε κηα από ηηο εηθόλεο (1). Χξεζηκνπνηεί δηθό ηνπ αμηνινγηθό 
όξν «ηξνκαθηηθό» (2).] 

 Ναη, νη εηθόλεο δηαθόπηνπλ ην θείκελν θαη θάλνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ 
επθνιόηεξε. [Πεξηγξάθεη έλα  ραξαθηεξηζηηθό ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ (1).] 

 Η εηθόλα ηνπ ηνύ πνπ κνηάδεη κε πξόζσπν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, είλαη θηιηθή. 
[Αλαθέξεηαη ζε έλα  ραξαθηεξηζηηθό κηαο από ηηο εηθόλεο: «κνηάδεη κε 
πξόζσπν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ» (1)] 

 Όρη, νη εηθόλεο είλαη παηδηάζηηθεο θαη αθαηάιιειεο.  [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ 
ιόγηα («παηδηάζηηθεο», «αθαηάιιειεο»),  (2).] 

 Ναη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ραιαξό θαη αλεπίζεκν.  [Χξεζηκνπνηεί δηθά 
ηνπ ιόγηα («ραιαξό», «αλεπίζεκν») (2).]  

 Ναη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη εγθάξδην θαη ειθπζηηθό.  [Χξεζηκνπνηεί δηθά 
ηνπ ιόγηα γηα λα αμηνινγήζεη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ (2).] 

 Τν θείκελν είλαη κεγάιν. Ο θόζκνο δελ ζα αζρνιεζεί λα ην δηαβάζεη.  
[Αλαθέξεηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό ζρεηηθό κε ηελ παξνπζίαζε: όγθνο ηνπ 
θεηκέλνπ (1). Χξεζηκνπνηεί δηθνύο ηνπ όξνπο αμηνιόγεζεο (2).] 

 Δελ πηέδεη ηνπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ ην εκβόιην θαη απηό ηνπο ελζαξξύλεη.  
[έκκεζε  αλαθνξά ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο (2).] 

 Όρη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη πνιύ επίζεκν.  [Σπδεηήζηκε απάληεζε, αιιά 
απνδεθηή επηινγή πξνζσπηθώλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο « επίζεκν» (2)] 
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Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζην θείκελν θαη ζπλδέεη ην ζηόρν ηεο αλαθνίλσζεο κε ηελ 
πιεξνθνξία θαη ην πεξηερόκελν (όρη κε ην ύθνο). Η γλώκε ηνπ καζεηή 
γηα ην  αλ ε Διέλε πέηπρε ή όρη, κπνξεί λα εθθξαζηεί θαζαξά ή λα 
ππνλνεζεί.  
 Όρη, κε θαλέλα ηξόπν έλα κήλπκα ζρεηηθό κε έλεζε, δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη 

θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό. 

 Ναη, ην πέηπρε. Πξνηείλεη δηάθνξεο πηζαλόηεηεο θαη θαλνλίδεη ηηο εκεξνκελίεο 
γηα ηνλ εκβνιηαζκό. Πξνζζέηεη επίζεο ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο.  
 Ναη, θαίλεηαη  θαιή ηδέα. 

 Ναη, είλαη θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό.   

 Όρη, δελ πείζεη. 

 Ναη, νη εηθόλεο είλαη ελζαξξπληηθέο θαη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη επίζεο 
απνδεθηό.   

[Με ην «νη εηθόλεο είλαη ελζαξξπληηθέο» μαλαρξεζηκνπνηεί ηνπο όξνπο ηεο 
εξώηεζεο. «Τν ύθνο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηό» είλαη πνιύ αζαθέο]. 

 Ναη, ην πεηπραίλεη, είλαη επθνινδηάβαζην θαη μεθάζαξν. [Οη όξνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιύ αόξηζηνη]. 

 Ναη, λνκίδσ πσο ην πεηπραίλεη θαιά. Δηάιεμε εηθόλεο θαη έγξαςε έλα 
ελδηαθέξνλ θείκελν. [Οη εηθόλεο δελ αμηνινγνύληαη θαη ην «ελδηαθέξνλ 
θείκελν» είλαη πνιύ αζαθέο]. 

 Απάληεζε πνπ καξηπξεί ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή 
απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. 
 Ναη, όινη  πξέπεη λα θάλνπλ ην εκβόιην. [Εθηόο ζέκαηνο θαη ιαλζαζκέλε]. 

 Όρη, νη εηθόλεο δελ ηαηξηάδνπλ κε ην κήλπκα. [Λαλζαζκέλε απάληεζε]. 

 Ναη, δηόηη ζέιεη λα αλεζπρήζνπλ νη άλζξσπνη κήπσο θνιιήζνπλ γξίπε. [Σε 
αζπκθσλία κε ηελ ηδέα όηη ην κήλπκα είλαη «θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό»]. 

 Είλαη θαιό κα δελ είλαη παξά κόλν κία άπνςε. [Εθηόο ζέκαηνο]. 

 Ναη, δίλεη ζύληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζηακαηήζεη ε 
γξίπε. [Εθηόο ζέκαηνο: αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν πνιύ αόξηζηα]. 

 Ναη, κα κεηαθέξεη κόλν γεγνλόηα. [Εθηόο ζέκαηνο]. 

 Ναη, γηαηί πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξέπεη λα θάλνπλ ην εκβόιην. [Δίλεη γεληθή 
γλώκε  πάλσ ζην ζέκα ηνπ εκβνιηαζκνύ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζην ύθνο ηνπ 
θεηκέλνπ ή ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ] 

 Ναη, γηαηί θαλείο δελ ζέιεη λα αξξσζηήζεη. Όινη ζέινπλ λα είλαη πγηείο.  [Εθηόο 
ζέκαηνο] 

 
 
ΔΡΩΣΖΖ 3 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Δίλαη θαιή ηδέα, αιιά όρη ππνθαηάζηαην ηεο άζθεζεο θαη ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
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ΔΡΩΣΖΖ 4 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε  κε  ηνλ όξν 
«παξαπιαλεηηθή», δείρλνληαο όηη ππάξρεη κηα δπλεηηθή αληίθαζε 
(κεηαμύ ησλ: «Πνηνο πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη; Οπνηνζδήπνηε…» θαη 
«Πνηνο δελ πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη»). Δμεγεί ή όρη πνηα είλαη ε 
αληίθαζε. Η ζπκθσλία ή ε δηαθσλία εθθξάδεηαη άκεζα ή έκκεζα. 
 Ναη, δηόηη ζα ήηαλ ίζσο επηθίλδπλν γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο λα εκβνιηαζηνύλ 

(π.ρ. νη γπλαίθεο ζε ελδηαθέξνπζα). [Πεξηγξάθεη ηελ αληίθαζε.] 

 Όρη, δηόηη αξθεί θάπνηνο λα δηαβάζεη θάκπνζεο γξακκέο, γηα λα θαηαιάβεη όηη 
είλαη θαιύηεξν γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο λα κελ εκβνιηαζηνύλ, όκσο γεληθά ε 
θ. Παπαληθνιάνπ επηζπκεί λα εκβνιηαζηνύλ νη άλζξσπνη. 

 Ναη, δηόηη ιέεη “νπνηνζδήπνηε” κπνξεί λα εκβνιηαζηεί θαη πην θάησ ιέεη πνηνη 
άλζξσπνη δελ ζα έπξεπε λα εκβνιηαζηνύλ. [Αλαγλσξίδεη ηελ αληίθαζε.] 

 Απηή ε θξάζε ππνδεηθλύεη όηη όινη πξέπεη λα εκβνιηαζηνύλ, πξάγκα πνπ δελ 
ηζρύεη. [Πεξηγξάθεη ζύληνκα ηελ αληίθαζε.] 

 Ναη, κέρξηο ελόο ζεκείνπ! Να πεη ίζσο: «Οπνηνζδήπνηε πνπ ζέιεη λα 
πξνζηαηεπζεί από ηε γξίπε θαη δελ ππνθέξεη από θακία αξξώζηηα ή ηα 
ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ». [Με ηελ επαλαδηαηύπσζε 
αλαγλσξίδεηαη ε  αληίθαζε.] 

 Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ όξν 
«παξαπιαλεηηθή», δείρλνληαο όηη ε θξάζε ίζσο είλαη ππεξβνιηθή (δελ 
είλαη απαξαίηεην όινο ν θόζκνο λα εκβνιηαζηεί, ή ην εκβόιην δελ 
πξνζηαηεύεη απόιπηα). Μπνξεί λα εμεγήζεη ή όρη ηελ ππεξβνιή. Η 
ζπκθσλία ή ε δηαθσλία κπνξεί λα εθθξαζηεί άκεζα ή έκκεζα. 
 Απηή ε θξάζε πξέπεη λα αθαηξεζεί, δηόηη ην εκβόιην δελ εγγπάηαη όηη δελ ζα 

πάζνπκε γξίπε. 

 Δελ ζπκθσλώ λα αθαηξεζεί, αλ θαη δίλεη ηελ εληύπσζε όηη ζίγνπξα ζα 
πάζνπκε γξίπε αλ δελ εκβνιηαζηνύκε. 

 Τν εκβόιην δελ παξέρεη απόιπηε πξνζηαζία. 

 Πξέπεη λα αθαηξεζεί, δηόηη δελ παζαίλνπλ όινη γξίπε, θπξίσο όηαλ βξίζθνληαη 
ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 

 Ναη, ζπκθσλώ, δηόηη απηή ε θξάζε δίλεη ηελ εληύπσζε όηη ην εκβόιην είλαη 
πην απνηειεζκαηηθό απ’ ό,ηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  [Ελέρεη ηελ ηδέα ηεο 
ππεξβνιήο, αλ θαη δελ ηελ πξνζδηνξίδεη.] 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηελ έθθξαζε 
«παξαπιαλεηηθή»: 
(1) Γείρλεη όηη ην θείκελν είλαη δπλαηό, απνηειεζκαηηθό, ελζαξξπληηθό, 

ρσξίο λα ζεκεηώλεη πηζαλή αληίθαζε ή θάπνην ζεκείν πνπ λα είλαη 
παξαπιαλεηηθό. 

(2) Γείρλεη όηη ε θξάζε «Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπζεί 
από ηνλ ηό» είλαη πιενλαζκόο, επεηδή εθθξάδεη ην πξνθαλέο.  

 Καιό είλαη πνπ γξάθηεθε, δηόηη ζα κπνξνύζε λα ελζαξξύλεη ην θόζκν.  [1] 

 Πξέπεη λα παξακείλεη, δηόηη ηνλίδεη ην κήλπκα.  [1] 

 Ννκίδσ όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ παξαιεθζεί απηέο νη ιέμεηο, δηόηη 
ελλνείηαη όηη όινο ν θόζκνο ζέιεη λα πξνζηαηεπζεί από ηνλ ηό, αθόκα θαη 
ρσξίο εκβόιην.  [2] 
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Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο ή πνπ επαλαιακβάλεη ηε ιέμε 
«παξαπιαλεηηθή» ρσξίο άιιε εμήγεζε.  
 Η θξάζε πξέπεη λα κείλεη. Είλαη θαιή. [Χσξίο εμήγεζε.] 

 Θα έπξεπε λα κπεη κηα άιιε εηθόλα  αληί γη’απηόλ ηνλ ηίηιν. [Χσξίο εμήγεζε.] 

 Ναη, απηή ε θξάζε είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα. [Χσξίο εμήγεζε]  

 Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή 
απάληεζε εθηόο ζέκαηνο.  
 Δελ ζα έπξεπε λα κπεη, δηόηη ν θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη κόλνο 

ηνπ. [Λαλζαζκέλε εξκελεία ηνπ ύθνπο ηνπ θεηκέλνπ: δελ πξόθεηηαη γηα 
δηαηαγή.] 

 Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα βάδνπλ πάληα ηηο ιέμεηο «ηεο γξίπεο» κεηά «ηνλ ηό», 
δηόηη εθείλνη πνπ ζα έξηρλαλ κόλν κηα καηηά ζα κπνξνύζαλ λα λνκίζνπλ όηη 
πξόθεηηαη γηα θάπνηνλ άιιν ηό από εθείλν ηεο γξίπεο. [Δίλεη κηα απίζαλε 
εμήγεζε ηνπ «είλαη παξαπιαλεηηθή».] 

 Ναη, νη άλζξσπνη ζα ελδηαθεξόληνπζαλ, αιιά ίζσο λα θνβόληνπζαλ ηηο 
ελέζεηο. [Εθηόο ζέκαηνο.] 

 
 
ΔΡΩΣΖΖ 5 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Ο Μηράιεο από ην ινγηζηήξην πνπ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, αιιά ζα 
πάξεη άδεηα ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17ε Οθησβξίνπ. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
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