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Θ Μαρία κουοντόφςκα ( Marie Skłodowska ) γεννικθκε το 1867 ςτθ 

Βαρςοβία και ιταν το πζμπτο παιδί μιασ ευκατάςτατθσ οικογζνειασ.  
Ο πατζρασ τθσ,  ιταν κακθγθτισ φυςικισ και μακθματικϊν και υποδιευκυντισ ςε 
ζνα Λφκειο κθλζων τθσ Βαρςοβίασ ενϊ θ μθτζρα τθσ, Μαρία, θ οποία ανικε ςε 
αριςτοκρατικι οικογζνεια χωρίσ όμωσ οικονομικι άνεςθ, ιταν κακθγιτρια ςε 
ςχολι τθσ ίδιασ πόλθσ. 
 

 Από μικρι ξεχϊριηε ςτο ςχολείο για τισ ικανότθτεσ τθσ, κυρίωσ ςτθν φυςικι και 

ςτα μακθματικά.  
 

Θ δυςτυχία όμωσ δεν άργθςε να χτυπιςει τθν πόρτα τθσ οικογζνειάσ τθσ. Σο 

1874 ιταν δφςκολθ χρονιά, κακϊσ θ μθτζρα τθσ πιγε ςτθ Νίκαια για κεραπεία από 
φυματίωςθ και τον ίδιο χρόνο ο πατζρασ τθσ ζπεςε ςε κυβερνθτικι δυςμζνεια, με 
αποτζλεςμα να μειωκεί ο μιςκόσ του και να του αφαιρεκεί το διαμζριςμα που του 
είχε παραχωρθκεί. Δφο χρόνια αργότερα θ αδελφι τθσ, οφία, πζκανε από τφφο, 
ενϊ το 1878 θ μθτζρα τθσ, Μαρία, απεβίωςε.  
 

ΣΑ ΠΑΙΔΙΚΑ  ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 



Παρ' όλεσ τισ κακουχίεσ θ Μαρία κουοντόφςκα 
ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςε κρατικό γυμνάςιο και 
αποφοίτθςε με επιτυχία. Εκείνθ τθν εποχι δεν 
επιτρεπόταν θ φοίτθςθ γυναικϊν ςτα πολωνικά 
πανεπιςτιμια, με αποτζλεςμα να πρζπει να 
μετακομίςει ςτο εξωτερικό.  

Όμωσ θ φτϊχεια τθσ οικογζνειασ τθν ανάγκαςε να αναηθτιςει εργαςία ωσ 
γκουβερνάντα και δαςκάλα ςε πλοφςιεσ οικογζνειεσ, ενϊ ταυτόχρονα 
παρακολοφκθςε μακιματα ςτο παράνομο «Κινθτό Πανεπιςτιμιο». Εκείνθ τθν 
περίοδο μεγάλο μζροσ του μιςκοφ τθσ το ζςτελνε ςτθν αδελφι τθσ, Μπρονιςουάβα, 
που ςποφδαηε ιατρικι ςτο Παρίςι.  
 
. 
 



ΟΙ ΠΟΤΔΕ ΣΘ 

 Σο 1891, ςε θλικία 24 ετϊν, μετακόμιςε ςτο ςπίτι τθσ μεγαλφτερθσ αδελφισ τθσ, 
Μπρονιςουάβα, ςτο Παρίςι για να παρακολουκιςει μακιματα ςτθ ςχολι Κετικϊν επιςτθμϊν 
του πανεπιςτθμίου τθσ ορβόνθσ.  

Σα φοιτθτικά τθσ χρόνια ιταν δφςκολα λόγω των οικονομικϊν δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηε. 
Μάλιςτα κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ τθσ ςτο Καρτιζ Λατζν περιόριςε ςε τόςο μεγάλο 
βακμό τα γεφματα τθσ, ϊςτε λιποκφμθςε και αναγκάςτθκε να επιςτρζψει, φςτερα από πιζςεισ 
του γαμπροφ τθσ, ςτο ςπίτι τθσ αδελφισ τθσ. Αφοφ ανάρρωςε, επζςτρεψε ςτο δικό τθσ 
διαμζριςμα.  

θμαντικι οικονομικι ενίςχυςθ για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τθσ ζλαβε από ζνα πολωνικό 
ίδρυμα, το οποίο τθσ παραχϊρθςε υποτροφία 600 ρουβλίων.  

Θ κακθμερινι τθσ ηωι περιελάμβανε διάβαςμα και λίγεσ ϊρεσ φπνου, ενϊ απζφευγε να 
κάνει παρζα με Γάλλουσ και διατθροφςε επαφζσ μόνο με λιγοςτοφσ Πολωνοφσ φοιτθτζσ και 
επιςτιμονεσ.  

Σελικά θ Μαρία κουοντόφςκα αποφοίτθςε από το πανεπιςτιμιο τθσ ορβόνθσ με τα 
πτυχία των μακθματικϊν, τθσ χθμείασ και τθσ φυςικισ. 
 



Θ ΜΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΕΡ 

 Θ Μαρία κουοντόφςκα ςυνάντθςε για πρϊτθ φορά τον Πιζρ 
Κιουρί τον Φεβρουάριο του 1894.  Ο Πιζρ Κιουρί είχε 
ςπουδάςει φυςικι ςτο πανεπιςτιμιο τθσ ορβόνθσ και ιταν 
μερικά χρόνια μεγαλφτεροσ τθσ. τθν αρχι τθσ γνωριμίασ τουσ 
αναπτφχκθκε αμοιβαίοσ αλλθλοςεβαςμόσ που εξελίχκθκε ςε 
βακφτερο αίςκθμα.  

Θ χαρά και ο ενκουςιαςμόσ τθσ Μαρίασ δεν περιγραφόταν 
όταν ο Πιζρ τθσ χάριςε το βιβλίο του «Περί τθσ ςυμμετρίασ ςτα 
φυςικά φαινόμενα. υμμετρία μεταξφ θλεκτρικοφ πεδίου και 
μαγνθτικοφ πεδίου» με αφιζρωςθ που ζγραφε: «Στθ 
δεςποινίδα Σκουοντόφςκα με το ςεβαςμό και τθ φιλία του 
ςυγγραφζα Πιζρ Κιουρί».  

Σον Μάιο του 1894 ο Πιζρ ζκανε πρόταςθ γάμου ςτθ Μαρία, 
αλλά αυτι απάντθςε αρνθτικά λόγω τθσ προοπτικισ να 
εγκαταλείψει για πάντα τθ Βαρςοβία και τον πατζρα τθσ. 
Σελικά, μετά από ζνα χρόνο, θ Μαρία αποδζχκθκε τθν πρόταςθ 
του Πζτρου και παντρεφτθκαν με πολιτικό γάμο ςτο δθμαρχείο 
του Παριςιοφ. Ο μινασ του μζλιτοσ που ακολοφκθςε ιταν 
μάλλον αςυνικιςτοσ αφοφ πραγματοποίθςαν τον γφρο τθσ 
Γαλλίασ με ποδιλατα.  



τισ 12 επτεμβρίου του 1897 απζκτθςαν τθν κόρθ τουσ 
Ειρινθ και το 1903 τθν δεφτερθ κόρθ τουσ, Εφα.  

Μετά τον γάμο τθσ με τον Πιζρ Κιουρί θ Μαρία ςυνζχιςε 
τισ επιςτθμονικζσ ζρευνζσ τθσ. τθν ανατροφι των δφο 
παιδιϊν τουσ βοικθςε ο πατζρασ του Πιζρ. 

Σα παιδιά τθσ Κιουρί ακολοφκθςαν τθν εξισ πορεία ςτθ 
ηωι τουσ: θ Εφα Κιουρί-Λαμπουίσ ζγινε ςυγγραφζασ και 
ζγραψε τθ βιογραφία τθσ μθτζρασ τθσ με τίτλο «Μαντάμ 
Κιουρί», ενϊ θ Ειρινθ Κιουρί-Ηολιό παντρεφτθκε τον μακθτι 
τθσ μθτζρασ τθσ και φυςικό Φρεντερίκ Ηολιό, ςποφδαςε 
φυςικόσ και βραβεφτθκε με το Νόμπελ Φυςικισ. 

Σο 1906 ο Πιζρ Κιουρί παραςφρκθκε από άμαξα και 
ςκοτϊκθκε. Αμζςωσ μετά τον κάνατό του χιλιάδεσ μθνφματα 
ςυμπαράςταςθσ ζφκαςαν ςτο ςπίτι τουσ από 
πρωκυπουργοφσ κρατϊν, από επιςτιμονεσ, ακόμα και από 
αγνϊςτουσ. Θ κθδεία ζγινε ςτο νεκροταφείο του ο. 
 
 



ΟΙ ΔΤΚΟΛΙΕ 

«Όλο το υλικό που είχαμε ςτθ διάκεςι μασ, αποτελοφνταν από παλιά 
μεταχειριςμζνα τραπζηια από ξφλο ελάτου, όπου ακουμποφςαμε τα 
πολφτιμα όργανά μασ που χρθςιμοποιοφςαμε για τθ ςυμπφκνωςθ του 
ραδίου. Επειδι δεν υπιρχε κανζνα ντουλάπι όπου κα μποροφςαμε να 
φυλάξουμε τα παραγόμενα ραδιενεργά υλικά, τα αφιναμε εκτεκειμζνα 
πάνω ςτα τραπζηια ι ςτουσ πάγκουσ. Θυμάμαι πόςο αιςκανόμαςταν 
ςυνεπαρμζνοι όταν ςυνζβαινε να μπαίνουμε νφχτα ςτο χώρο εργαςίασ 
μασ, οπότε βλζπαμε τισ φιγοφρεσ των υλικών που είχαμε παραςκευάςει να 
ακτινοβολοφν αμυδρά μζςα ςτο ςκοτάδι».  
   
 



ΣΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΘ ΕΡΓΟ 

Θ Μαρία Κιουρί ζγινε γνωςτι για τθν ανακάλυψθ του ραδίου και τισ μελζτεσ για τθ 
ραδιενζργεια. Από το 1891 θ Μαρία μελετοφςε τισ εργαςίεσ του Μπεκερζλ με κφριο 
κζμα τισ ακτινοβολίεσ που εξζπεμπαν τα άλατα του ουρανίου με αποτζλεςμα, φςτερα 
από παρότρυνςθ του ίδιου του Μπεκερζλ, να διαλζξει για κζμα τθσ διατριβισ τθσ 
αυτά τα φαινόμενα.  
 
 
 



Για τθν πρόοδο των ερευνϊν τθσ το 
πανεπιςτιμιο τθσ ορβόνθσ τθσ παραχϊρθςε μια 
υπόγεια αποκικθ με ςτοιχειϊδθ εξοπλιςμό. 
Παρ' όλεσ τισ κακζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν 
ςτο εργαςτιριο, θ Μαρία Κιουρί απζδειξε ότι θ 
εκπομπι των ακτίνων ιταν μια ιδιότθτα των 
ατόμων του ουρανίου και ότι θ ζνταςθ τθσ 
ακτινοβολίασ που παραγόταν από το ουράνιο 
ιταν ανάλογθ τθσ ποςότθτασ. Επίςθσ διαπίςτωςε 
ότι θ εκπομπι των ακτίνων δεν επθρεαηόταν από 
τισ εξωτερικζσ μεταβολζσ, κακϊσ και ότι, εκτόσ 
από το ουράνιο, κάποιεσ ενϊςεισ του ςτοιχείου 
του κορίου εξζπεμπαν επίςθσ ακτινοβολία. 
Υςτερα από αυτζσ τισ πρϊτεσ ανακαλφψεισ, θ 
Μαρία Κιουρί πρότεινε τθν αλλαγι του ονόματοσ 
από «ακτίνεσ ουρανίου» ςε «ραδιενζργεια», θ 
οποία περιγράφει γενικά τθν ιδιότθτα τθσ 
εκπομπισ ακτινοβολιϊν.  
 
 



τισ 18 Λουλίου του 1898 οι Κιουρί ανακοινϊνουν                              
ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα τθν ανακάλυψθ ενόσ νζου 
ςτοιχείου, του πολωνίου, που ονομάςτθκε ζτςι προσ τιμιν 
τθσ πατρίδασ τθσ Μαρίασ Κιουρί.  
 

τισ 25 Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ αναγγζλλεται από το 
ηεφγοσ Κιουρί θ ανακάλυψθ του ραδίου. Σα ςυγκεκριμζνα 
ςτοιχεία είχαν ανιχνευκεί με τθ βοικεια τθσ ραδιενζργειασ. 
Προςπάκθςαν να απομονϊςουν τα δφο νζα ςτοιχεία. Για 
τζςςερα χρόνια εξζταηαν τφπουσ ορυκτϊν που 
προμθκεφονταν από ορυχείο τθσ Βοθμίασ.  
 

Σελικά το 1902 κατάφεραν και απομόνωςαν 0,1g 
κακαρό ράδιο και 0,05g κακαρό πολϊνιο. Επιπλζον 
προςδιόριςαν τα ατομικά τουσ βάρθ. Ζτςι, φςτερα από 
κοπιαςτικζσ ζρευνεσ των Κιουρί, τα δφο νζα ςτοιχεία 
αναγνωρίςτθκαν επιςιμωσ από τθν επιςτθμονικι 
κοινότθτα. 
 
 
 



Εντφπωςθ προκαλεί ότι δεν κατοχφρωςαν 
άμεςα τισ μεκόδουσ τουσ για τθν απομόνωςθ 
των ςτοιχείων. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι 
οι Κιουρί ανακάλυψαν ότι θ ακτινοβολία του 
ραδίου κατζςτρεφε τουσ καρκινικοφσ όγκουσ 
(Ραδιοκεραπεία).  
 

Σο 1910 δθμοςίευςε το κεμελιϊδεσ ζργο τθσ 
«Μελζτθ επί τθσ ραδιενζργειασ», ενϊ τον 
επόμενο χρόνο κατάφερε να απομονϊςει το 
μεταλλικό ράδιο.  
 

Μετά τον κάνατό τθσ εκδόκθκε από το 
Λνςτιτοφτο Ραδίου ςτο Παρίςι ζνα ζργο τθσ με 
τίτλο: «Ραδιενζργεια, ςυγγραφζν υπό τθσ 
Μαρίασ Κιουρί, κακθγιτριασ του 
Πανεπιςτθμίου τθσ ορβόνθσ, κατόχου 
βραβείων Νόμπελ Φυςικισ και Χθμείασ». 
 
 
 



ΣΟ ΡΑΔΙΟ, ΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΟ «ΜΤΘΙΚΟ»   

Θ διαδικαςία τθσ απομόνωςθσ του Ραδίου,  ιταν πολφ κοπιαςτικι. Χρειάηονταν 
πάνω από 60 διαδοχικζσ αποςτάξεισ και ςυγκρυςταλλϊςεισ με τα ςυγγενι άλατα 
του βαρίου, δεδομζνου ότι το ράδιο δεν ιταν εφκολο να απομονωκεί ςε κακαρι 
κατάςταςθ. Δικαιολογθμζνα ο Βλαντιμίρ Μαγιακόβςκι ςτο ποίθμά του Συηιτθςθ 
περί Ποιιςεωσ με Έναν Φοροειςπράκτορα αναφζρει:  
  
.....Η ποίθςθ-είναι ζνα ταξίδι ς’ άγνωςτθ χώρα  
Η ποίθςθ-είναι ταυτόςθμθ  
με τθν παραγωγι ραδίου.  
Για μια και μόνο λζξθ  
λιώνεισ χιλιάδεσ τόνουσ  
γλωςςικό μετάλλευμα. 
 

Σελικά, ίςωσ το πιο εντυπωςιακό  
χαρακτθριςτικό του ραδίου είναι θ 
 ικανότθτά του να κεραπεφει αλλά  
και να καταςτρζφει. 
 
 
 
 
 
 



Ο φωςφοριςμόσ του ραδίου γίνεται 
αντιλθπτόσ, ακόμθ και όταν βρίςκεται ςε 
ελάχιςτεσ ποςότθτεσ. Δεν πρόκειται για 
πρωτογενι ιδιότθτα, κακϊσ προζρχεται 
από τισ ακτίνεσ άλφα που εκπζμπει, οι 
οποίεσ αντιδροφν με το άηωτο τθσ 
ατμόςφαιρασ ςε μια πυρθνικι αντίδραςθ 
που ςυνοδεφεται από φωτεινι 
ακτινοβολία. Αυτι ενιςχφεται, όταν οι 
ακτίνεσ γάμμα που εκπζμπονται 
ταυτόχρονα προςπζςουν ςτθν επιφάνεια 
ενόσ κατάλλθλου υλικοφ, όπωσ ο κειοφχοσ 
ψευδάργυροσ, ο οποίοσ κάτω από τθν 
επίδραςι τουσ φωςφορίηει. Εφαρμογι 
του φαινομζνου ζχει γίνει ςτα 
φωςφορίηοντα βερνίκια για ρολόγια με 
φωτεινοφσ δείκτεσ. 



Θ ΓΑΛΛΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΠΟΚΛΙΝΕΣΑΙ ΜΠΡΟΣΑ ΣΘ 

Σο λαμπερό πνεφμα τθσ Μαρίασ Κιουρί φάνθκε 
από τα νεανικά χρόνια τθσ, αλλά χρειάςτθκε το 
πρόςφορο ζδαφοσ τθσ Γαλλίασ για να αναδειχκεί 
ςε όλο του το μεγαλείο. Θ Γαλλία δεν ςτάκθκε 
πάντοτε ςτο πλευρό τθσ: τθσ παρζςχε τθ 
δυνατότθτα να ςπουδάςει αλλά τθν ζκανε μόνο 
βοθκό ςτο εργαςτιριο του ςυηφγου τθσ· τθν 
κατζςτθςε τθν πρϊτθ γυναίκα λζκτορα τθσ 
ορβόννθσ ςτθ κζςθ του εκλιπόντοσ Πιερ και, 
επειδι δεν μποροφςε να κάνει αλλιϊσ, τθν 
αποκζωςε μετά το πρϊτο βραβείο Νομπζλ· 
αποςιϊπθςε όμωσ εντελϊσ το δεφτερο (οι 
περιςςότερεσ γαλλικζσ εφθμερίδεσ δεν 
αναφζρκθκαν ςε αυτό και θ μοναδικι που 
ζγραψε κάτι ςχετικό «ζκαψε» τθν είδθςθ με ζνα 
μονόςτθλο ςτθν τζταρτθ ςελίδα). Φυςικά ςτο 
τζλοσ υποκλίκθκε ςτο μεγαλείο τθσ και μετζφερε 
τα οςτά τθσ ςτο «Πάνκεον των μεγάλων 
ανδρϊν» (!)  ανατρζποντασ με αυτόν τον τρόπο 
τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτα φφλα. 
 
 
 

 



Ο  ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΣΘ  

Όςοι τθ γνϊριςαν διθγοφνται ότι θ 
ίδια ιταν τόςο πακιαςμζνθ με αυτά 
που τθν απαςχολοφςαν (θ ανατροφι 
των παιδιϊν τθσ, ο Πιερ και το 
εργαςτιριο) που ποτζ δεν είδε τον 
εαυτό τθσ ωσ διαςθμότθτα. Ο 
Αλβζρτοσ Αϊνςτάιν ζλεγε: «Η Μαρία 
Κιουρί είναι το μόνο διάςθμο 
πλάςμα του οποίου το ικοσ δεν ζχει 
διαφκαρεί από τθ φιμθ».  
  
 
 
 



Σο ικοσ τθσ και θ ακεραιότθτα του χαρακτιρα τθσ ιταν 
ςε όλουσ γνωςτά. 
 
 
 
 
 
Σον φυςικό κόςμοσ ζλεγε, «δεν πρζπει να 
φοβόμαςτε, μόνο να προςπακοφμε να κατανοιςουμε». 
 

 



Θ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΘ 

θμαντικι είναι θ προςφορά τθσ 
ςτον Α' Παγκόςμιο Πόλεμο, όπου 
εφοδίαςε με δικά τθσ ζξοδα πολλά 
πολεμικά νοςοκομεία με ςυςκευζσ 
ακτίνων Χ, ζτςι ϊςτε να εντοπίηονται τα 
κραφςματα και οι ςφαίρεσ που ιταν 
καρφωμζνεσ ςτα ςϊματα των 
ςτρατιωτϊν. Τπολογίηεται ότι θ ίδια, με 
τα χριματα που είχε ςυγκεντρϊςει από 
τα δφο βραβεία Νόμπελ, ζςτθςε 
περίπου 250 ακτινολογικοφσ 
καλάμουσ ςτα πολεμικά μζτωπα. 
   
 



ΟΙ ΠΡΩΣΙΕ  ΣΘ CURIE 

Είναι πολλζσ οι πρωτιζσ που κατζκτθςε θ Κιουρί,  
χάρθ ςτθν επιςτθμονικι δεινότθτά τθσ και τθ  
δραςτθριότθτά τθσ  πρωτιζσ ςτο όνομα τθσ  
εργαςτθριακισ ζρευνασ αλλά και ςτο όνομα τθσ  
γυναικείασ χειραφζτθςθσ.  
 

Τπιρξε θ πρϊτθ Ευρωπαία θ οποία 
 πραγματοποίθςε  διδακτορικι διατριβι  
ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ. 
 
 Ιταν θ πρϊτθ γυναίκα θ οποία τιμικθκε  
με το βραβείο Νομπζλ, το οποίο μοιράςτθκε  
με τον ςφηυγό τθσ Πιερ και τον Ανρί Μπεκερζλ  
για τθν ανακάλυψθ τθσ ραδιενζργειασ (1903).  
 

Ιταν θ πρϊτθ γυναίκα λζκτωρ και διευκφντρια εργαςτθρίου ςτο Πανεπιςτιμιο 
τθσ ορβόννθσ (1906). 
 
 
 
 



 

  Σο 1911 θ ουθδικι Ακαδθμία τθσ απζνειμε 
και δεφτερο βραβείο  Νομπζλ Χθμείασ για τθν 
ανακάλυψθ και απομόνωςθ του κακαροφ 
ραδίου , πράγμα που ςυνζβθ για πρϊτθ φορά 
ςτθν ιςτορία του κεςμοφ (το ίδιο άτομο να 
τιμθκεί με δεφτερο Νομπζλ).  
 

Επίςθσ υπιρξε θ πρϊτθ μθτζρα βραβευμζνθ 
με Νομπζλ που είδε τθν κόρθ τθσ να λαμβάνει 
το ίδιο βραβείο (θ μεγαλφτερθ κόρθ τθσ Λρζν 
Ηολιό-Κιουρί τιμικθκε με το Νομπζλ Χθμείασ το 
1935).  
 

Σζλοσ μετακανάτια πρωτιά  είναι θ μόνθ 
γυναίκα θ οποία αναπαφεται ςτο Πάνκεον, το 
μαυςωλείο ςτο οποίο βρίςκονται καμμζνοι οι 
«μεγάλοι άνδρεσ» τθσ Γαλλίασ. 
 
 
 



Θ ΚΙΟΤΡΙ ΣΘΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

 

  Θ πρϊτθ βιογραφία, γραμμζνθ τρία μόλισ χρόνια μετά 
το κάνατό τθσ, από τθν κόρθ τθσ Εφα, δεν είναι ίςωσ θ πιο 
αντικειμενικι, αλλά ςίγουρα είναι θ πιο ςυγκινθτικι. ε 
μια ςκθνι περιγράφεται πϊσ το ηεφγοσ Κιουρί, από μια 
παρόρμθςθ τθσ ςτιγμισ, επιςκζπτονται κάποια νφχτα το 
εργαςτιριό τουσ. το ταπεινό ςκοτεινό υπόςτεγο, κα 
αντικρίςουν μόλισ ανοίξουν τθν πόρτα ζνα καταπλθκτικό 
κζαμα: κακϊσ δεν υπάρχουν ντουλάπια, τα πολφτιμα 
άλατα του ραδίου μζςα από τα γυάλινά τουσ φιαλίδια 
εκπζμπουν φωσ! Οι φωςφορίηουςεσ γαλαηωπζσ τουσ 
ςιλουζτεσ λάμπουν μυςτθριακά και μοιάηουν να 
αιωροφνται μεσ ςτθ νφχτα. Θ Μαρία, χωρίσ να ανάψει τα 
φϊτα, κάκιςε ςε μια καρζκλα για ν’ απολαφςει το κζαμα, 
ενϊ ο Πιζρ τθσ χάιδευε τρυφερά τα μαλλιά. Κα κυμόταν 
ςε όλθ τθσ τθ ηωι ζντονα τθ μαγεία αυτισ “τθσ νφχτασ 
των πυγολαμπίδων”.   
 
 
 
 



ΣΙΣΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

Σο 1903 θ Μαρία Κιουρί ζλαβε τον τίτλο του διδάκτορα του 
Πανεπιςτθμίου τθσ ορβόνθσ με βακμό Άριςτα.  
 

Σον ίδιο χρόνο το ηεφγοσ Κιουρί βραβεφκθκε με το Νόμπελ Φυςικισ, το 
οποίο μοιράςτθκαν με τον Ανρί Μπεκερζλ.  
 
 



Επίςθσ το 1903 
βραβεφκθκαν από τθ Βαςιλικι 
Εταιρεία του Λονδίνου με το 
βραβείο Davy.  

Σον επόμενο χρόνο ζλαβαν 
το βραβείο Matteucci.  

Σο 1906 θ Μαρία Κιουρί 
γινόταν θ πρϊτθ γυναίκα ςτθ 
Γαλλία που τθσ δινόταν ζδρα 
πανεπιςτθμίου, ενϊ ιταν 
επίςθσ θ πρϊτθ γυναίκα που 
ζδωςε διάλεξθ ςτο 
πανεπιςτιμιο τθσ ορβόνθσ.  



 
 
 
 

Σο 1921 επιςκζφκθκε τισ Θ.Π.Α. και προςκλικθκε ςε επίςθμο δείπνο από 
τον πρόεδρο των Θ.Π.Α. Ουόρεν Χάρντινγκ, που τθσ δϊριςε ζνα γραμμάριο 
ραδίου αξίασ 200.000 δολαρίων, το οποίο με τθ ςειρά τθσ δϊριςε ςτο 
Λνςτιτοφτο Ραδίου του Παριςιοφ. (θμ. Σο βαςικό ορυκτό του Ουρανίου ο 
πιςςουρανίτθσ, περιείχε ζνα μόνο γραμμάριο ραδίου ςε κάκε επτά τόνουσ) 
 

Σον ίδιο χρόνο αναγορεφεται επίτιμθ διδάκτωρ ςχεδόν ςε όλα τα 
πανεπιςτιμια των Θ.Π.Α., ενϊ γίνεται και επίτιμθ δθμότθσ τθσ Νζασ 
Τόρκθσ.  

Σον Φεβρουάριο του 1922 θ Μαρία Κιουρί εκλζγεται από τθν Ιατρικι 
Ακαδθμία του Παριςιοφ «ελεφκεροσ εταίροσ» τθσ. 



 Μερικοφσ μινεσ αργότερα 
εκλζγεται από το ςυμβοφλιο τθσ 
Κοινωνίασ των Εκνϊν μζλοσ τθσ 
διεκνοφσ επιτροπισ πνευματικισ 
ςυνεργαςίασ.  
 

Σο 1929 ξαναεπιςκζφκθκε τον 
Λευκό Οίκο, προςκεκλθμζνθ του 
προζδρου των Θ.Π.Α. Ζντγκαρ 
Χοφβερ.  
 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 
πρωτοςτάτθςε ςτθν ίδρυςθ του 
Ινςτιτοφτου Ραδίου ςτθν Βαρςοβία, 
το οποίο εγκαινίαςε το 1932, 
παρουςία του προζδρου τθσ 
Πολωνικισ Δθμοκρατίασ.  
 



Σο 1944 ονομάςτθκε προσ τιμιν τθσ το Πολωνικό πανεπιςτιμιο Μαρία 
κουοντόφςκα-Κιουρί.  
 

Σζλοσ, θ επιςτθμονικι κοινότθτα, ςε ζνδειξθ ςεβαςμοφ προσ τθν Μαρία 
Κιουρί, ζδωςε το όνομά τθσ ςε μονάδα μζτρθςθσ τθσ ραδιενζργειασ (το 
κιουρί ι Ci) και ςτο τεχνθτό χθμικό ςτοιχείο με ατομικό αρικμό 96 (το 
κιοφριο  Cm).  
 

Μόνο οι βιογραφίεσ τθσ Μαντάμ Κιουρί ξεπερνοφν τισ είκοςι, από τισ 
οποίεσ οι τζςςερισ κυκλοφόρθςαν το 1997. Θ ηωι τθσ αποτζλεςε το κζμα 
τριϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν.   
 

   
 



 
 

Επίςθσ θ Μαρία 
 Κιουρί απεικονιηόταν 
 ςε χαρτονομίςματα  
ςτθ Γαλλία  και ςτθν  
Πολωνία  ςε  
γραμματόςθμα. 
   
 



ΣΟ ΣΕΛΟ 

 Θ Μαντάμ Κιουρί υπζφερε πράγματι επί αρκετά χρόνια από 
τισ επιπτϊςεισ τθσ ραδιενζργειασ, ςτθν οποία και οφείλεται ο 
κάνατόσ τθσ. Δυςτυχϊσ, δεν ιταν θ μόνθ επιςτιμονασ που 
πζκανε εξαιτίασ τθσ υπερβολικισ ακτινοβολίασ. Μεταξφ των 
κυμάτων ςυγκαταλζγονται επίςθσ θ άλλθ κόρθ τθσ, Irene 
Joliot-Curie, ο ςφηυγόσ τθσ Frederic Joliot-Curie, κακϊσ και 
τρεισ Αμερικανοί χθμικοί, οι οποίοι υπιρξαν πρωτοπόροι ςτθν 
απομόνωςθ του ραδίου ςε βιομθχανικι κλίμακα. 
 
 



Σο 1912 θ Μαρία Κιουρί χειρουργικθκε ςτα νεφρά. Από το 
1933 θ υγεία τθσ είχε κλονιςτεί ςθμαντικά λόγω τθσ ζκκεςισ 
τθσ ςτθν ραδιενζργεια. Ζτςι, ςτισ 4 Ιουλίου του 1933 θ Μαρία 
Κιουρί απεβίωςε (ζπαςχε από λευχαιμία), αφινοντασ πίςω 
τθσ πραγματικά μεγάλο ζργο. Ενταφιάςτθκε δίπλα ςτον άντρα 
τθσ ςτο κοιμθτιριο του ο. 
 
 
 
 
 

Θ Μαρία Κιουρί κεωρείται από τον κακθγθτι τθσ Ιατρικισ 
Πιερ Ρεγκό ζνα από τα πρϊτα κφματα τθσ ραδιενζργειασ. 
 
 



...ιμερα διάβαηα για τθ Μαρία Κιουρί  
πρζπει να ιξερε ότι υπζφερε από τθν αςκζνεια τθσ ακτινοβολίασ  

το ςϊμα τθσ βομβαρδιςμζνο για χρόνια από το ςτοιχείο  
που είχε απομονϊςει.  

Φαίνεται ότι αρνιόταν ωσ το τζλοσ  
τθν πθγι του καταρράκτθ των ματιϊν τθσ  

του ςκαςμζνου και πυορροοφντοσ δζρματοσ ςτα ακροδάκτυλά τθσ  
ϊςπου δε μποροφςε πια να κρατιςει ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα ι ζνα 

μολφβι.  
Πζκανε διάςθμθ αρνοφμενθ  

τισ πλθγζσ τθσ  
αρνοφμενθ  

ότι οι πλθγζσ προζρχονταν από τθν ίδια πθγι τθσ δφναμισ τθσ. 
                         Adrienne Rich Power  

 
 
 



Ζνα μικρό 
αφιζρωμα ςε μια μεγάλθ 

επιςτιμονα  ςτθν 
Μαrie Curie 
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