Η Εκπληκτική Μαρία και η ραδιενέργεια
Το τέλος του 19ου αιώνα δεν ήταν η καλύτερη περίοδος στην ιστορία της Πολωνίας. Η χώρα δεν
ήταν ανεξάρτητη και είχε διαιρεθεί ανάµεσα στην Αυστρία, την Πρωσία και τη Ρωσία. Η Μαρία
Σκλοντόφσκα γεννήθηκε στη Βαρσοβία, η οποία τότε ανήκε στην επικράτεια της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας στην οποία επίσηµη γλώσσα ήταν τα ρωσικά. Η πολωνική κουλτούρα ήταν υπό διωγµό
και έτεινε προς εξαφάνιση, καθώς απαγορεύονταν τα πολωνικά σχολεία. Η Μαρία ήταν η καλύτερη
µαθήτρια της τάξης της και στην ηλικία των δεκαπέντε ετών οπότε και τελείωσε το γυµνάσιο, της
απονεµήθηκε έπαινος για τις επιδόσεις της στα µαθήµατα. Αλλά τί θα έκανε στη συνέχεια; Η πλειοψηφία
των κοριτσιών της ηλικίας της σκεφτόταν το γάµο, όµως αυτή ήθελε να διευρύνει τη µόρφωσή της,
ονειρευόταν να γίνει επιστήµονας… Αλλά πώς θα ήταν αυτό δυνατό σε µια οικογένεια µε 5 παιδιά, όπου
µόνο ο πατέρας ο Βλάντισλαβ, ένας δάσκαλος φυσικής ήταν εν ζωή (η µητέρα της πέθανε όταν η Μαρία
ήταν 11 χρονών) και η οποία είχε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα; Για το λόγο αυτό η Μαρία και η
αδερφή της Μπρονισλάβα (την οποία φώναζαν Μπρόνια) άρχισαν να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε
παιδιά πλούσιων οικογενειών. Αυτή την περίοδο η Μαρία σκέφτηκε ένα σχέδιο το οποίο, αν πετύχαινε,
θα έκανε τα όνειρα των δύο αδελφών πραγµατικότητα. Θα δούλευε σαν εσωτερική γκουβερνάντα στην
εξοχή και θα έστελνε το µισό µισθό της στη Μπρόνια. Έτσι, η Μπρόνια θα µπορούσε να σπουδάσει
ιατρική στο Παρίσι και όταν θα γινόταν γιατρός θα καλούσε τη Μαρία στη Γαλλία και θα πλήρωνε για
τις σπουδές της. Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη οι γυναίκες δεν
γινόταν δεκτές στα πανεπιστήµια της Πολωνίας. Πραγµατοποιήθηκαν άραγε τα όνειρα των δύο
κοριτσιών; Θα µας το πει η ιστορία µας.
Το Μάρτιο του 1890, η Μαρία έλαβε τελικά
την πρόσκληση από την Μπρόνια η οποία τότε
τελείωνε τις σπουδές της στην ιατρική: “ Έλα
στο Παρίσι του χρόνου…” Και ξαφνικά η
Μαρία που πάντα ήξερε τί ήθελε και που πάντα
ήταν αποφασιστική, µετά από 7 χρόνια
αναµονής για τη µεγάλη της ευκαιρία που
επιτέλους της παρουσιάστηκε, δίσταζε. “Πρέπει
άραγε να πάω στο Παρίσι; Και αν ναι τί πρέπει
να σπουδάσω; Είµαι σίγουρη ότι θέλω να
σπουδάσω φυσική; ΄Οταν πρόσφατα πήγα στη
Βαρσοβία πέρασα πολύ καιρό στο εργαστήριο
του Βιοµηχανικού και Αγροτικού Μουσείου,
όπου ο ξάδερφός µου, ο φυσικός και χηµικός
Τζόζεφ Μπογκούσκι (Jozef Boguski) είναι ένας
από τους διευθυντές. Μου άρεσε πάρα πολύ να
κάνω πειράµατα µ’ όλα αυτά τα επιστηµονικά
όργανα προσπαθώντας να πετύχω τα σωστά
αποτελέσµατα”.
Ε1. Εάν ήσουν η Μαρία, θα αποφάσιζες να
σπουδάσεις στο εξωτερικό; Γιατί;
Ε2. Πώς θα προσπαθούσες εσύ να βρεις τα µέσα
να σπουδάσεις στο εξωτερικό;
Ήταν Νοέµβριος του 1891. Η Μαρία πήρε
τελικά την απόφασή της και έκανε το ταξίδι της,
ξεκινώντας από το σιδηροδροµικό σταθµό της
Βαρσοβίας σε ένα βαγόνι τρίτης θέσης µε
προορισµό το Παρίσι. Πήρε µαζί της ό,τι νόµιζε
ότι θα µπορούσε να της φανεί χρήσιµο – ρούχα,
βιβλία, µαξιλάρια, - ακόµη και το πτυσσόµενο

σκαµπό της. Αρχικά, η Μαρία έµεινε στο Παρίσι
µε την αδερφή της και το σύζυγό της, επίσης
γιατρό, Καζιµιερζ Ντλούσκι (Kazimierz Dluski).
Η Μαρία ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία πέρασε
τις εισαγωγικές εξετάσεις στη φυσική και στη
χηµεία και γράφτηκε στη σχολή των θετικών
επιστηµών της Σορβόνης, χρησιµοποιώντας το
όνοµα Μαρί. Ωστόσο το διαµέρισµα της
Μπρόνια και του Κάζιµιερζ δεν ήταν το
κατάλληλο µέρος για τη Μαρία που έπρεπε να
µελετά εντατικά
γαλλικά, µαθηµατικά και
χηµεία. Στο σπίτι υπήρχαν πάντοτε καλεσµένοι
που γελούσαν ή µιλούσαν δυνατά στα
πολωνικά, ενώ αυτή δεν είχε χρόνο για
χαλάρωση και ψιλοκουβέντα… Έτσι νοίκιασε
ένα απλό διαµέρισµα, µια σοφίτα στη φοιτητική
συνοικία του Παρισιού, στο Καρτιέ Λατέν.
Πολύ εργατική, επίµονη και φιλόδοξη η Μαρία
εργαζόταν σκληρά για να αυξήσει τις γνώσεις
της και ν’ αναπτύξει τις δεξιότητές της.
Περνούσε πολλές ώρες της µέρας στη
βιβλιοθήκη. Έπρεπε να πληρώνει για τα
µαθήµατά της (ιδιαίτερα για τα γαλλικά ) κάτι
το οποίο τη δυσκόλευε πολύ, καθώς τα χρήµατά
της ήταν λιγοστά. Κάποιες φορές δούλευε τόσο
σκληρά που ξεχνούσε ακόµα και να φάει. Ήταν
όµως τόσο συνεπαρµένη από την επιστήµη που
όλα αυτά δεν είχαν σηµασία γι’ αυτή.
Ε3. Θα ήσουν τόσο επίµονος/η ώστε να επιτύχεις
τους στόχους που έχεις θέσει; Εάν ναι, ανάφερε
τα κίνητρά σου.
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Σπουδάζοντας στη Σορβόνη, η Μαρία είχε
την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις διαλέξεις
κάποιων από τους πιο διάσηµους επιστήµονες
της εποχής. Το αποτέλεσµα της σκληρής
δουλειάς της ήταν ότι, αν και ήταν µια από τις
λίγες γυναίκες στη µέχρι τότε ιστορία της
Σορβόνης, το 1893, πήρε το πτυχίο της στη
φυσική µε έπαινο (magna cum laude), ενώ ένα
χρόνο αργότερα πήρε και το πτυχίο της στα
µαθηµατικά.
Ε4. Γιατί νοµίζετε ότι η Μαρία αποφάσισε να
σπουδάσει και µαθηµατικά. Εξηγείστε την άποψή
σας.
Η Μαρία γράφει στο ηµερολόγιό της: “την
ίδια χρονιά, το 1894 δηλαδή, ο πρώην
καθηγητής µου της φυσικής, ο Γκαµπριέλ
Λιπµάν (Gabriel Lippmann), µου πρόσφερε µια
υποτροφία ύψους 600 φράγκων ετησίως, για να
κάνω
µελέτες
πάνω
στα
µαγνητικά
χαρακτηριστικά του ατσαλιού, κάτι που σήµαινε
ότι έπρεπε να δουλέψω ως εργαστηριακός
βοηθός σε µια από τις ερευνητικές οµάδες του”.
Ωστόσο υπήρχε ένα πρόβληµα. Στο
εργαστήριο του Λιπµάν υπήρχε συνωστισµός,
ενώ η Μαρία χρειαζόταν χώρο. Συµπωµατικά,
εκείνη την περίοδο έφτασε στο Παρίσι ο
καθηγητής Τζόζεφ Κοβάλσκι (Jozef Kowalski),
του οποίου τη σύζυγο η Μαρία γνώριζε από την
Πολωνία. Της πρότεινε: Γνωρίζω έναν
επιστήµονα εδώ ο οποίος µπορεί να γνωρίζει
κάποιο εργαστήριο που να νοικιάζεται. Θα τον
προσκαλέσω αύριο, οπότε πέρνα κι εσύ από το
σπίτι µας για ένα τσάι. Έτσι η Μαρία γνώρισε
τον τριανταπεντάχρονο λέκτορα της Σχολής
Εφαρµοσµένης Φυσικής και Χηµείας, Πιέρ
Κιουρί (Pierre Curie), ο οποίος ήταν ήδη
καταξιωµένος στην επιστηµονική κοινότητα του
Παρισιού. Στα εργαστήρια της σχολής αυτής ο
Πιέρ βρήκε ένα χώρο όπου η Μαρία θα
µπορούσε να συνεχίσει τις µελέτες της. Γρήγορα
αποδείχτηκε ότι αυτοί οι δύο νεαροί
επιστήµονες είχαν πολλά κοινά: παρόµοια
ανατροφή και κοινές αξίες από την οικογένειά
τους, αγάπη για τη φύση και την εξοχή, λιγοστές
καθηµερινές ανάγκες και κυρίως µεγάλο πάθος
για την επιστηµονική µελέτη.
Τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν µια περίοδος
πλούσια σε ανακαλύψεις, οι οποίες έπαιξαν
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήµης.
Το 1895 ο Βίλχελµ Κόνραντ Ραίντγκεν
(Wilhelm Conrad Roentgen) ανακάλυψε τις
ακτίνες –Χ. Το 1896, πέθανε ο εφευρέτης της
δυναµίτιδας και διάσηµος βιοµήχανος Άλφρεντ
Νόµπελ (Alfred Nobel). Με τη διαθήκη του
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διέθεσε όλη την περιουσία για να θεσπισθούν
βραβεία τα οποία θα δίνονταν σε ανθρώπους οι
οποίοι θα συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός
καλύτερου κόσµου µέσω των επιτευγµάτων τους
στις επιστήµες στη λογοτεχνία και στον αγώνα
για τη διεθνή ειρήνη. Την ίδια περίοδο ο
Αντουάν Ανρί Μπεκερέλ (Antoine Henri
Becquerel) πρώτος παρατήρησε τυχαία καθώς
ερευνούσε τις ακτίνες –Χ, ένα νέο φαινόµενο.
Αλλά, όπως συµβαίνει πολύ συχνά µε την
επιστήµη, αγνόησε αυτήν την παρατήρηση σκέφτηκε ότι αν και η ταινία δεν είχε εκτεθεί
στο φως του ήλιου, είχε µαυρίσει λόγω των
ακτίνων Χ, που υποτίθεται ότι εκπέµπονταν από
τον ανιχνευτή µε τα άλατα του ουρανίου που
είχε τοποθετηθεί στο ίδιο συρτάρι).
Ήταν αυτό το φαινοµενικά αδιάφορο
φαινόµενο, το οποίο αγνοήθηκε από τον
Μπεκερέλ, το οποίο έσπρωξε τη Μαρία να
µελετήσει τις ιδιότητες του ουρανίου σε µορφή
άλατος, το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς το
αντικείµενο της διδακτορικής της διατριβής.
Ξεκίνησε την έρευνά της πάνω στις “ακτίνες
ουρανίου”,
όπως
ονοµάζονταν
τότε.
Επικέντρωσε την έρευνά της στην ιδιότητα των
“ακτίνων ουρανίου” να εκφορτίζουν
το
ηλεκτρόµετρο. Μετά από κάποιες εβδοµάδες
παρατηρήσεων η Μαρία διατύπωσε την
υπόθεση, ότι υπήρχε ένα άγνωστο είδος
ακτινοβολίας, άλλο από την ακτινοβολία -Χ.
Ο Πιέρ Κιουρί αποφάσισε να βοηθήσει τη
σύζυγό του στην έρευνά της. Μαζί µε τον
αδελφό του έφτιαξε νέα όργανα µέτρησης,
µεταξύ άλλων και ένα πολύ ακριβές
ηλεκτρόµετρο φτιαγµένο από χαλαζία (quartz).
Αλλά και οι δύο είχαν ανάγκη από χώρο και
εξοπλισµό. Ο διευθυντής της Σχολής
Εφαρµοσµένης Φυσικής και Χηµείας, όπου
δίδασκε ο Πιέρ, τους επέτρεψε να
χρησιµοποιήσουν “το εργαστήριο”. Στην
πραγµατικότητα ήταν µια αποθήκη η οποία
παλιά χρησίµευε ως ανατοµείο. Όταν ένας
γερµανός χηµικός, ο Βίλχελµ Όστβαλντ
(Wilhelm Ostwald), επισκέφτηκε τους Κιουρί
στο χώρο εργασίας τους, σοκαρίστηκε:
“Μοιάζει κάτι ανάµεσα σε στάβλο και σε
υπόγειο που αποθηκεύονται πατάτες. Εάν δεν
είχα δει το τραπέζι για τα χηµικά όργανα θα
πίστευα ότι µε κορόιδευαν…”
Δουλεύοντας υπό αυτές τις συνθήκες η
Μαρία και ο Πιέρ έδειξαν ότι οι ενώσεις
στοιχείων, όπως το ουράνιο και το θόριο,
εκπέµπουν αυθόρµητη ακτινοβολία Η Μαρία
πρότεινε να ονοµασθεί η ιδιότητα αυτή
“ραδιενέργεια”.
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Ε5. Η Μαρία Κιουρί ήταν το πρώτο άτοµο που
χρησιµοποίησε τον όρο “ραδιενέργεια”. Ας
υποθέσουµε ότι είσαι η Μαρία Κιουρί και ότι
µετά από τη δηµοσίευση της ανακάλυψής σου,
κάποιος σε ρωτάει τί σηµαίνει η λέξη. Τί θα του
απαντούσες;
Η Μαρία παρατήρησε επίσης ότι η
ακτινοβολία που εξέπεµπαν κάποια µέταλλα τα
οποία περιείχαν ουράνιο (πισσουρανίτης,
χαλκολίτης, ωτουνίτης) ήταν πολύ πιο ισχυρή
απ’ ότι θα δικαιολογούσε η περικτικότητά τους
σε αυτό. Για να εξηγήσει το φαινόµενο
διατύπωσε µια τολµηρή υπόθεση: Αυτές οι
ενώσεις έπρεπε να περιέχουν ένα άγνωστο ως
τότε χηµικό στοιχείο.
Αλλά δεν ήταν εύκολο για τη Μαρία να
αποδείξει την υπόθεσή της. Ο διάλογος που
είχαν η Μαρία και ο Πιέρ στη γαλλική ακαδηµία
µε κάποιους άλλους επιστήµονες, τον Ιούλιο του
1898 ήταν αρκετά έντονος:
Μαρία Κιουρί: “ Αυτή είναι µια νέα ουσία η
οποία
εµφανίστηκε
στον
πισσουρανίτη.
Μετατρέπει τον αέρα σε αγωγό. Η
δραστηριότητά της µπορεί να µετρηθεί χάρις
στο ηλεκτρόµετρο χαλαζία που εφηύρε ο Πιέρ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθήσαµε ‘τον ήρωά
µας’ κατά τις έρευνες µας”.
Διαφωνών επιστήµονας: “Δεν µας λέτε τίποτα
καινούργιο. Το ουράνιο και το θόριο είναι
επίσης ενεργά.”
Marie Curie: “Ναι, αλλά όταν το µείγµα
βρίσκεται υπό την επίδραση οξέων, παράγεται
διάλυµα. Στη συνέχεια, όταν στο διάλυµα
επιδρά υδρόθειο, το ουράνιο και το θόριο
παραµένουν, ενώ “ο νέος µας ήρωάς” παραµένει
ως θειούχο.
Διαφωνών επιστήµονας: “Και τί αποδεικνύεται
µ’ αυτό; Ο µόλυβδος, το βισµούθιο, ο χαλκός,
το αρσενικό και το αντιµόνιο συµπεριφέρονται
µε το ίδιο τρόπο και µάλιστα σχηµατίζουν
ίζηµα!”
Marie Curie: “Ναι, αλλά αν δοκιµάσετε να τα
διαλύσετε σε θειικό αµµώνιο, το αποτέλεσµα
δεν υπόκειται σε διάλυση …”
Διαφωνών επιστήµονας: “ Αποδέχοµαι ότι δεν
είναι ούτε αρσενικό ούτε αντιµόνιο αλλά θα
µπορούσε να είναι κάποιος από τους ήδη
γνωστούς “ήρωες”:
µόλυβδος, χαλκός ή
βισµούθιο”.
Μαρία Κιουρί: “Αγαπητέ µου αυτό είναι
αδύνατον. Ο µόλυβδος όταν εµβαπτίζεται στο
θειικό οξύ σχηµατίζει ίζηµα, ενώ η δική µας
ουσία παραµένει στο διάλυµα. Και ας µην
ξεχνάµε ότι ο χαλκός διαλύεται στην αµµωνία”.

Διαφωνών επιστήµονας: “Και τί µ’ αυτό; Αυτό
σηµαίνει ότι αυτό που αποκαλείτε εσείς ενεργή
ουσία δεν είναι παρά βισµούθιο. Απλά
προκύπτει µια νέα ιδιότητα του βισµούθιου – η
δραστηριότητα. Τα δεδοµένα που µας
παρουσιάζετε δεν απαιτούν την ύπαρξη µιας
νέας ουσίας.”
Πιέρ Κιουρί: “Αλήθεια; εντάξει λοιπόν, πείτε
µας σας παρακαλώ τί θα σας έπειθε ότι αυτή η
ουσία πράγµατι υπάρχει;
Διαφωνών επιστήµονας: “Θα µου αρκούσε αν
µου επιδείξετε το πείραµα όπου το βισµούθιο
αντιδρά διαφορετικά από τον “ήρωα” σας.
Μαρία Κιουρί: “Δοκιµάστε να το θερµάνετε σε
κενό µέχρι τους 700°C. Τί συµβαίνει τότε; Το
βισµούθιο παραµένει στο θερµότερο µέρος του
σωλήνα ενώ, κάτι µαύρο δηµιουργείται στα
ψυχρότερα σηµεία. Αυτό το µαύρο είναι πολύ
πιο ενεργό από την αρχική ουσία. Εάν
επαναλάβετε την εκτέλεση της αντίδρασης
κάποιες φορές, θα διαπιστώσετε ότι αυτό που
εσείς νοµίζετε ότι είναι βισµούθιο είναι
τετρακόσιες φορές πιο ενεργό από το ουράνιο!”
Διαφωνών επιστήµονας: “…”
Πιέρ Κιουρί: “ Δε λέτε τίποτα… µάλλον γιατί
πιστεύετε ότι η ουσία που εξάγουµε από τον
πισσουρανίτη είναι ένα µέταλλο που δεν είναι
γνωστό µέχρι τώρα. Αν αποδειχθεί η ύπαρξή
του, προτείνουµε να ονοµασθεί πολώνιο προς
τιµή της πατρίδας της Μαρίας.”
Ε6. Εάν ήσαστε η Μαρία Κιουρί και
διαπιστώνατε ότι εκτός από ουράνιο υπάρχει και
ένα νέο ραδιενεργό στοιχείο στο χαλκολίτη,
ποιές κινήσεις θα κάνατε ως επιστήµονας στη
συνέχεια;
Για να επιβεβαιώσει οριστικά την ύπαρξη
του νέου στοιχείου η Μαρία που γνώριζε τη
χηµική σύσταση του χαλκολίτη:
[Cu(UO2)2(PO4)2·(8–12)H2O],
ξεκίνησε θεωρώντας ότι µόνο ραδιενεργό του
στοιχείο ήταν το ουράνιο. Διατύπωσε όµως την
υπόθεση ότι το µέταλλο αυτό έπρεπε να περιέχει
και κάποιο νέο, άγνωστο µέχρι τότε στοιχείο. H
Μαρία πειραµατίστηκε µε συνθετικό χαλκολίτη
στο εργαστήριό της και απέδειξε ότι η
ακτινοβολία που εκπέµπει είναι πιο αδύναµη.
Αυτή ήταν η πειραµατική απόδειξη της φυσικής
ύπαρξης του νέου στοιχείου µέσα στο
χαλκολίτη. Όπως είχε ήδη ειπωθεί, το στοιχείο
αυτό ονοµάστηκε πολώνιο. Αυτό συνέβη τον
Ιούλιο του 1898.
Ενθαρρηµένοι από την επιτυχία τους, οι
Κιουρί συνέχισαν την έρευνά τους πάνω στη
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ραδιενέργεια και το Δεκέµβριο της ίδιας χρονιάς
ταυτοποίησαν και ένα άλλο στοιχείο στην ίδια
ποσότητα πισσουρανίτη – το ράδιο.
Ε7. Ποιές ραδιενεργές ουσίες γνωρίζετε; Από πού
τις γνωρίζετε;
Η σηµασία αυτών των ανακαλύψεων
αναγνωρίστηκε το 1903 µε την απονοµή στη
Μαρία Κιουρί, τον Πέτρο Κιουρί και τον Αρνί
Μπεκερέλ του βραβείου Νόµπελ φυσικής για
την ανακάλυψη και τη µελέτη της
ραδιενέργειας. Το 1911 η Μαρία Σκλοντόφσκα
Κιουρί τιµήθηκε και πάλι µε το βραβείο
Νόµπελ, χηµείας αυτή τη φορά,
για την
ανακάλυψη του ράδιου.
Έτσι το φιλόδοξο όνειρο της Μαρίας Κιουρί να
γίνει επιστήµονας έγινε τελικά πραγµατικότητα.
Καταλήγοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Μαρία
Σκλοντόφσκα Κιουρί υπήρξε µια εξαίρετη
δασκάλα των φυσικών επιστηµών. ΄οπως είπε
και η ίδια: “Πρέπει να είσαι επίµονος και να
πιστεύεις ότι µπορείς να κάνεις κάτι καλά.”

Η Ιστορία: Η Εκπληκτική Μαρία και η Ραδιενέργεια
γράφηκε από τη Jozefina Turlo και την Katarzyna
Przegietka µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP) και
της Πολωνικής Ένωσης Διδασκόντων Φυσικών
Επιστηµών. Η δηµοσίευση αυτή αντανακλά τις απόψεις
της συγγραφέα και µόνον και η Επιτροπή δεν µπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που αυτή περιέχει.

Ε8. Παρακαλώ εντοπίστε τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας της Μαρίας Κιουρί τα οποία
κατά τη γνώµη σας την έκαναν µια από τους
µεγαλύτερους επιστήµονες όλων των εποχών

Κείµενο:
Jozefina
Katarzyna Przegietka

Turlo

&

Επιµέλεια: Peter Heering
Μετάφραση στα ελληνικά: Σπύρος Κόκκοτας
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