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ΜΑΙΡΗ ΜΟΝΣΑΓΚΙΟΤ 
Να διαβάζεις ηο παρακάηω άρθρο εθημερίδας και να απανηήζεις ζηις ερωηήζεις ποσ 
ακολοσθούν. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Η Μαίξε Μόληαγθηνπ ήηαλ κηα όκνξθε γπλαίθα. Δπηβίσζε από κηα 
πξνζβνιή επινγηάο ην 1715, αιιά ηεο έκεηλαλ νπιέο παληνύ. Δλώ δνύζε 
ζηε Σνπξθία ην 1717, παξαθνινύζεζε κηα κέζνδν πνπ νλνκαδόηαλ 
εκβνιηαζκόο, ε νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ πνιύ εθεί. Ο εκβνιηαζκόο  
γηλόηαλ σο εμήο: έμπλαλ ην δέξκα ελόο λένπ πγηνύο αλζξώπνπ θαη ζην 
ζεκείν απηό ηνπνζεηνύζαλ κηα εμαζζελεκέλε κνξθή ηνύ επινγηάο. Ο 
άλζξσπνο απηόο αξξώζηαηλε,  αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κόλν κε κηα 
ήπηα κνξθή ηεο αζζέλεηαο. 

Η Μαίξε Μόληαγθηνπ πείζηεθε ηόζν πνιύ γηα ηελ αζθάιεηα απηώλ ησλ 
εκβνιηαζκώλ  πνπ επέηξεςε ζην γην ηεο θαη ηελ θόξε ηεο λα 
εκβνιηαζηνύλ. 

Σν 1796, ν Έληνπαξλη Σδέλλεξ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνπο εκβνιηαζκνύο 
κηα παξόκνηα αζζέλεηα, ηελ επινγηά ησλ βννεηδώλ, γηα λα παξάγεη 
αληηζώκαηα ελάληηα ζηελ επινγηά. πγθξηλόκελε κε ηνλ εκβνιηαζκό κε 
ηνλ ηό ηεο αλζξώπηλεο επινγηάο, απηή ε δηαδηθαζία είρε ιηγόηεξεο 
παξελέξγεηεο θαη ηα εκβνιηαζκέλα άηνκα δελ κπνξνύζαλ λα κνιύλνπλ 
άιινπο αλζξώπνπο. 

Δρώτηση 1 

Γηα πνηα είδε αζζελεηώλ κπνξνύλ λα εκβνιηάδνληαη νη άλζξσπνη; 

A Κιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο, όπσο ε αηκνθηιία. 

Β Αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηνύο, όπσο ε πνιηνκπειίηηδα. 

Γ Αζζέλεηεο από ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο, όπσο ν δηαβήηεο. 

Γ Οπνηνδήπνηε είδνο αζζέλεηαο πνπ δελ έρεη ζεξαπεία. 

Δρώτηση 2 

Δάλ δώα ή άλζξσπνη αξξσζηήζνπλ κε κία κνιπζκαηηθή αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη 
από βαθηήξηα θαη έπεηηα αλαξξώζνπλ, θαηά θαλόλα δελ πξνζβάιινληαη μαλά από 
ηελ αξξώζηηα πνπ πξνθαιεί απηόο ν ηύπνο βαθηεξίσλ. 

Πνηα είλαη ε αηηία γηα απηό; 

A Σν ζώκα έρεη ζθνηώζεη όια ηα βαθηήξηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ίδην 
είδνο αζζέλεηαο.  

Β Σν ζώκα έρεη δεκηνπξγήζεη αληηζώκαηα πνπ ζθνηώλνπλ απηό ηνλ ηύπν ησλ 
βαθηεξίσλ, πξηλ απηά πνιιαπιαζηαζηνύλ. 

Γ Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα ζθνηώλνπλ όια ηα βαθηήξηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
ην ίδην είδνο αζζέλεηαο. 

Γ Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα ζπιιακβάλνπλ θαη απαιιάζζνπλ ην ζώκα από απηό ηνλ 
ηύπν βαθηεξίσλ. 

 



2 

 

Δρώτηση 3 

Να γξάςεηο έλα επηρείξεκα πνπ λα εμεγεί γηαηί νη γηαηξνί ζπληζηνύλ, ηδηαίηεξα ζηα 
κηθξά παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, λα εκβνιηάδνληαη γηα ηε γξίπε.   

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

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

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

 

 

Δρώτηση 4 (Καηαγραθή ζηάζης)   

Πόζν ζπκθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. 

 Σσμυωνώ 

απόλστα Σσμυωνώ Διαυωνώ 

Διαυωνώ 

απόλστα 

Είμαι ένθερμος σποζηηρικηής ηης 

έρεσνας για ηη δημιοσργία εμβολίων 

ενάνηια ζε νέες μορθές γρίπης. 
1 2 3 4 

Η αιηία μιας αζθένειας μπορεί να 

προζδιοριζηεί μόνο με επιζηημονική 

έρεσνα. 
1 2 3 4 

Η αποηελεζμαηικόηηηα ηων 

εναλλακηικών θεραπειών για ηις 

αζθένειες θα πρέπει να ελέγτεηαι με 

επιζηημονική έρεσνα. 

1 2 3 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 207- 208), 

από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΜΑΙΡΗ ΜΟΝΣΑΓΚΙΟΤ 
 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηνύο, όπσο ε πνιηνκπειίηηδα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

  Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

B. Σν ζώκα έρεη δεκηνπξγήζεη αληηζώκαηα πνπ ζθνηώλνπλ απηό ηνλ 
ηύπν ησλ βαθηεξίσλ, πξηλ απηά πνιιαπιαζηαζηνύλ 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο 

 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη νη λένη θαη /ή ειηθησκέλνη έρνπλ πην 
αδύλακν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, από όηη έρνπλ νη άιινη άλζξσπνη, ή 
παξόκνηα απάληεζε. 
  Ασηοί οι άνθρωποι έτοσν μειωμένες ανηιζηάζεις απένανηι ζηις αζθένειες. 

 Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να καηαπολεμήζοσν ηην αζθένεια 
ηόζο εύκολα όζο οι άλλοι. 

 Είναι πιθανόηερο για ασηούς να κολλήζοσν γρίπη. 

 Εάν αρρωζηήζοσν με γρίπη, οι ζσνέπειες είναι τειρόηερες ζ’ ασηούς ηοσς 
ανθρώποσς. 

 Επειδή ο οργανιζμός ηων μικρών παιδιών και ηων ηλικιωμένων είναι 
αζθενέζηερος. 

 Οι ηλικιωμένοι αρρωζηαίνοσν πιο εύκολα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 268- 269), 

από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


