
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΤΡΙ  

Η ΠΡΩΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΠΟΤ ΚΔΡΔΙΔ ΒΡΑΒΔΙΟ ΝΟΜΠΔΛ! 

Η Μαοία αλώμη κξσξμςότρκα-Κιξσοί  (7 Νξεμβοίξσ 1867 ) ήςαμ 

Πξλχμή τσρικόπ και υημικόπ. ε ρσμεογαρία με ςξμ ρύζσγό ςηπ, Πιεο Κιξσοί, 

αμακάλσφε ςξ οάδιξ και μελέςηρε ςα ταιμόμεμα ςηπ οαδιεμέογειαπ. 

Αμακάλσφε επίρηπ ςξ πξλώμιξ και σπήονε η ποώςη γσμαίκα πξσ έγιμε 

καθηγήςοια ρςξ παμεπιρςήμιξ ςηπ ξοβόμμηπ, εμώ ςιμήθηκε δσξ τξοέπ με ςξ 

Βοαβείξ Νόμπελ ρςη Υσρική (1903) και ςη Φημεία (1911). Τπήονε η πιξ 

τημιρμέμη γσμαίκα επιρςήμχμ ςηπ επξυήπ ςηπ, γμχρςή επίρηπ χπ Μαμςάμ 

Κιξσοί. 

Από μικοή νευώοιζε ρςξ ρυξλείξ για ςιπ ικαμόςηςεπ ςηπ, κσοίχπ ρςημ 

τσρική και ρςα μαθημαςικά. Σξ 1891, ρε ηλικία 24 εςώμ πήγε ρςξ Παοίρι για 

μα παοακξλξσθήρει μαθήμαςα ρςη ρυξλή Θεςικώμ επιρςημώμ ςξσ 

παμεπιρςημίξσ ςηπ ξοβόμηπ. Σα τξιςηςικά ςηπ υοόμια ήςαμ δύρκξλα λόγχ 

ςχμ ξικξμξμικώμ δσρκξλιώμ πξσ αμςιμεςώπιζε και ξλξκλήοχρε ςιπ ρπξσδέπ 

ςηπ με σπξςοξτία. Απξτξίςηρε από ςξ παμεπιρςήμιξ ςηπ ξοβόμηπ με ςα 

πςσυία ςχμ μαθημαςικώμ, ςηπ υημείαπ και ςηπ τσρικήπ. 

Η Μαοία κξσξμςότρκα ρσμάμςηρε για ποώςη τξοά ςξμ Πιεο Κιξσοί ςξμ 

Υεβοξσάοιξ ςξσ 1894. Ο Πιεο Κιξσοί είυε ρπξσδάρει Υσρική ρςη ξοβόμη 

και ήςαμ μεοικά υοόμια μεγαλύςεοξπ ςηπ. Παμςοεύςηκαμ και απέκςηραμ δύξ 

κόοεπ. Από ςόςε η Μαοία κξσξμςότρκα απέκςηρε ςξ επώμσμξ Κιουρί, με ςξ 

ξπξίξ έγιμε εσοέχπ γμχρςή. Μεςά ςξ γάμξπ ςηπ ρσμέυιρε ςιπ επιρςημξμικέπ 

ςηπ έοεσμεπ. 

Διακοίθηκε για ςιπ επιρςημξμικέπ ςηπ αμακαλύφειπ, όμχπ ςημ καςέκοιμαμ 

για ςιπ επιλξγέπ ςηπ ρε θέμαςα θοηρκείαπ αλλά για ςημ ποξρχπική ςηπ ζχή, 

ιδιαίςεοα μεςά ςξμ θάμαςξ ςξσ ρσζύγξσ ςηπ. ημαμςική είμαι η ποξρτξοά ςηπ 

ρςξμ Α΄ Παγκόρμιξ Πόλεμξ, ρςη  διάοκεια ςξσ ξπξίξσ ετξδίαρε με δικά ςηπ 

ένξδα πξλλά πξλεμικά μξρξκξμεία με ρσρκεσέπ ακςιμώμ Φ, έςρι ώρςε μα 

εμςξπίζξμςαι ςα θοαύρμαςα και ξι ρταίοεπ πξσ ήςαμ καοτχμέμεπ ρςα 

ρώμαςα ςχμ ρςοαςιχςώμ. 

Η Μαοία Κιξσοί έγιμε γμχρςή για ςημ αμακάλσφη ςξσ οαδίξσ και ςιπ 

μελέςεπ για ςη οαδιεμέογεια. ςιπ 18 Ιξσλίξσ ςξσ 1898 ξι Κιξσοί αμακξιμώμξσμ 

ρςημ επιρςημξμική κξιμόςηςα ςημ αμακάλσφη εμόπ μέξσ ρςξιυείξσ, ςξσ 



πξλχμίξσ, πξσ ξμξμάρςηκε έςρι ποξπ ςιμήμ ςηπ παςοίδαπ ςηπ Μαοίαπ Κιξσοί. 

ςιπ 26 Δεκεμβοίξσ ςξσ ίδιξσ έςξσπ αμαγγέλλεςαι από ςξ ζεύγξπ Κιξσοί η 

αμακάλσφη ςξσ οαδίξσ.  

Σξ 1903 η Μαοία Κιξσοί έλαβε ςξμ ςίςλξ ςξσ διδάκςξοα ςξσ 

Παμεπιρςημίξσ ςηπ ξοβόμηπ με βαθμό Άοιρςα. Σξμ ίδιξ υοόμξ ςξ ζεύγξπ 

Κιξσοί βοαβεύθηκε με ςξ Νξμπέλ Υσρικήπ, ςξ ξπξίξ μξιοάρςηκαμ με ςξμ Αμοί 

Μπεκεοέλ. Δπίρηπ ςξ 1903 βοαβεύθηκαμ από ςη Βαριλική Δςαιοεία ςξσ 

Λξμδίμξσ με ςξ βοαβείξ Νςέιβι. Σξμ επόμεμξ υοόμξ έλαβαμ ςξ βοαβείξ 

Μαςεξύςρι. Σξ 1906 η Μαοία Κιξσοί γιμόςαμ η ποώςη γσμαίκα ρςη Γαλλία πξσ 

ςηπ διμόςαμ έδοα παμεπιρςημίξσ, εμώ ήςαμ επίρηπ η ποώςη γσμαίκα πξσ 

έδχρε διάλενη ρςξ παμεπιρςήμιξ ςηπ ξοβόμηπ. Σξ 1911 βοαβεύθηκε με ςξ 

Νξμπέλ Φημείαπ από ςη ξσηδική Ακαδημία Δπιρςημώμ, παο' όλξ πξσ λίγξσπ 

μήμεπ μχοίςεοα η Ακαδημία Δπιρςημώμ ςηπ Γαλλίαπ είυε αομηθεί μα ςη δευςεί 

χπ μέλξπ ςηπ. Δίμαι η ποώςη γσμαίκα πξσ κέοδιρε βοαβείξ Νόμπελ, ξ 

ποώςξπ άμθοχπξπ πξσ κέοδιρε δύξ βοαβεία Νόμπελ, και ξ ποώςξπ 

άμθοχπξπ πξσ κέοδιρε βοαβεία Νόμπελ ρε δύξ διατξοεςικέπ επιρςήμεπ.  

Δάτμη Σ. 


