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 Η Μαρία Σαλώμη Σκουοντόβσκα, 

όπως είναι το πραγματικό όνομα της 
Κιουρί, γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 
1867 στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Ήταν 
το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της 
οικογένειας και από μικρή ηλικία είχε 
έφεση στις θετικές επιστήμες. Στα 11 
έχασε τη μητέρα της από φυματίωση. Με 
την επιτήρηση του πατέρα της, που ήταν 
δάσκαλος στο επάγγελμα, μελετούσε 

φυσική και μαθηματικά.  
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 Η πρωτοπόρος επιστήμονας Μαρί Κιουρί ήταν 
μια παθιασμένη γυναίκα που με ζήλο και ανιδιοτέλεια 
καταπιανόταν με οτιδήποτε είχε σχέση με τη φυσική 
και τη χημεία.  
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   Τελείωσε το λύκειο με εξαιρετικές και αξιοθαύμαστες επιδόσεις. Δεν της 
επιτράπηκε όμως να παρακολουθήσει μαθήματα στο πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβία επειδή δεχόταν μόνο άρρενες.  

    Η Μαρία βρήκε τη λύση. Παρακολουθούσε μαθήματα στο «Ιπτάμενο 
Πανεπιστήμιο» στη Βαρσοβία, ένα παράνομο πανεπιστήμιο που 
πραγματοποιούσε διαλέξεις μυστικά.  
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  Η Μαρία Σκουοντόφσκα, νυμφεύθηκε 
τον Πιερ Κιουρί και έγινε  γνωστή μετά 
τον γάμο της ως Μαρία Κιουρί.  

  Ο Πιερ Κιουρί (1859-1906) ήταν Γάλλος 
φυσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την 
κρυσταλλογραφία, τον μαγνητισμό και 
την ραδιενέργεια.  

  Το 1903 πήρε το Νόμπελ Φυσικής μαζί 
με τη σύζυγό του Μαρία Κιουρί και τον 
Ανρί Μπεκερέλ «για τις έρευνές τους 
πάνω στα φαινόμενα ακτινοβολίας που 
ανακάλυψε ο Ανρί Μπεκερέλ». 
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   Εντύπωση προκαλεί ότι δεν 
κατοχύρωσαν τις μεθόδους τους για 
την απομόνωση των στοιχείων, επειδή 
δεν συμβάδιζε με το επιστημονικό 
πνεύμα. Οι Κιουρί ανακάλυψαν ότι η 
ακτινοβολία του ραδίου κατέστρεφε 
τους καρκινικούς όγκους 
(Ραδιοθεραπεία).  

    Η μέθοδος της ραδιοθεραπείας 
τελειοποιήθηκε το 1906 από τη Μαρία 
Κιουρί, όταν υπολόγισε τις σωστές 
δόσεις για θεραπεία με ράδιο.  
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 Το 1911 κέρδισε ακόμη ένα Βραβείο Νόμπελ, αυτή τη 
φορά στη Χημεία για την ανακάλυψη δύο νέων χημικών 
στοιχείων, του πολώνιου και του ράδιου.  

 Έγινε η πρώτη επιστήμονας που κέρδιζε δύο βραβεία 
Νόμπελ. Ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που της παραχωρήθηκε 
έδρα στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης το 1906. Αν και βοήθησε 
αρκετά στην κατανόηση της ραδιενέργειας και ενίσχυσε με 
καινοτόμο ιατρικό εξοπλισμό νοσοκομεία της Γαλλίας κατά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το σκάνδαλο που ξέσπασε για ερωτική 
σχέση με μικρότερο παντρεμένο συνάδελφό της, την 
ακολούθησε έως το τέλος της ζωής της.... 

 



ΜΑΡΙ ΚΙΟΥΡΙ 

 Η κόρη τους Ιρέν Ζολιό-Κιουρί και 

ο σύζυγός της Φρεντερίκ Ζολιό Κιουρί 
ακολούθησαν την ίδια καριέρα και 
βραβεύτηκαν με Νόμπελ Χημείας το 1935 
για την σύνθεση νέων ραδιενεργών 
στοιχείων. Η άλλη κόρη τους Εβ έγραψε 
μία βιογραφία για την μητέρα τους. Επίσης 
η εγγονή τους Ελέν έγινε πυρηνικός 
φυσικός και ο εγγονός τους Πιερ-Ζολιό 
βιοχημικός. 
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  Η Μαρί Κιουρί πέθανε το 1934, 

σε ηλικία 66 ετών από λευχαιμία, 
που υποστηρίζεται - σχεδόν με 
βεβαιότητα - ότι προκλήθηκε από 
τη συνεχή επαφή της με 
ραδιενεργά υλικά. Μάλιστα, όλα 
τα υπάρχοντα από το σπίτι του 
ζεύγους Κιουρί φυλάσσονται σε 
ειδικά δοχεία μολύβδου και εάν 
κάποιος θέλει να διαβάσει τα 
χειρόγραφα, πρωτότυπα κείμενα 
της Κιουρί, πρέπει να λάβει 
ιδιαίτερες προφυλάξεις, καθώς 
εκπέμπουν ακόμη ραδιενεργή 
ακτινοβολία. 

 


