
Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου

Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ήταν Ελληνίδα συγγραφέας, ιταλικής καταγωγής.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ζάκυνθο μέσα σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον. Ο

πατέρας και τα αδέλφια της είχαν σημαντική μόρφωση. Παρόλα αυτά η πρόσβαση

στην εκπαίδευση ήταν για εκείνη απαγορευμένη. Καθώς τα κοινωνικά στερεότυπα

της εποχής επέβαλαν στην γυναίκα έναν ρόλο αποκλειστικής ενασχόλησης με τα

θέματα  του  σπιτιού,  η  εκπαίδευση  των  κοριτσιών  περιοριζόταν  κυρίως  στα

απολύτως απαραίτητα. Η Ελισάβετ όμως κατάφερε να μάθει γαλλικά, ιταλικά και

αρχαία ελληνικά, να γράψει θεατρικά έργα και ποιήματα, να μεταφράσει αρχαία

ελληνικά κείμενα και φυσικά να γράψει την Αυτοβιογραφία της η οποία έχει φτάσει

ως τις μέρες μας και αποδίδει όλη την επίπονη προσπάθειά της για μόρφωση.



Μαρία Μοντεσσόρι

Ήταν Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. Γεννήθηκε το 1870 σε ένα χωριό έξω από την

Ανγκώνα.  Αν  και  είχε  εξαιρετικές  επιδόσεις  στο  σχολείο,  δεν  κατάφερε  να γίνει

δεκτή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης (La Sapienza) εξαιτίας του

φύλου της. Εκείνο τον καιρό δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να φοιτούν στην Ιατρική

Σχολή.  Τελικά  κατάφερε  να  παρακάμψει  τα  εμπόδια  και  να  γίνει  δεκτή  στην

συγκεκριμένη  σχολή  3  χρόνια  αργότερα  (1893).  Εκεί  ήρθε  αντιμέτωπη  με  την

καχυποψία  των  ανδρών,  σπουδαστών  και  καθηγητών,  οι  οποίοι  μάλιστα,  όπως

περιγράφει η ίδια, της επέβαλαν να κάνει το μάθημα ανατομίας μόνη της. Ήταν η

πρώτη γυναίκα γιατρός  που αποφοίτησε από ιταλικό  πανεπιστήμιο.  Σύντομα το

ενδιαφέρον της στράφηκε προς την επιστήμη των παιδιών. Ανέπτυξε ένα δικό της

παιδαγωγικό  σύστημα,  πολύ  καινοτόμο  για  την  εποχή  του  που  κέρδισε  μεγάλη

αναγνώριση. Το Μοντεσσοριανό σύστημα εξακολουθεί να εφαρμόζεται από πολλά

σχολεία στον κόσμο.



Μαρί Κιουρί

Γεννημένη το  1867 στην  Πολωνία,  η  Μαρία Σκλοντόβσκα (αργότερα γνωστή ως

Μαρί Κιουρί) επρόκειτο να μείνει στην ιστορία ως μία γυναίκα με τεράστιο κύρος

στον  επιστημονικό  κόσμο.  Παρά  τις  αντιξοότητες  που  συνόδευσαν  τόσο  τις

προσπάθειές της να σπουδάσει όσο και την αναγνώρισή της ως ισότιμο μέλος της

επιστημονικής κοινότητας, υπήρξε  η πρώτη γυναίκα που βραβεύτηκε με βραβείο

Νόμπελ,  ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ και  ο μοναδικός

άνθρωπος  που  έχει  κερδίσει  βραβεία  Νόμπελ  σε  δύο  διαφορετικά  πεδία  των

φυσικών επιστημών! 

Η  οικονομική  κατάσταση  της  οικογένειας  δεν  επέτρεπε  στην  Μαρί  να  λάβει

ανώτερη εκπαίδευση και πέραν αυτού, στην Πολωνία η ανώτερη εκπαίδευση δεν

παρεχόταν σε γυναίκες. Τόσο η Μαρί όσο και η αδελφή της Μπρόνυα ήθελαν να

σπουδάσουν,  και  έτσι  η  Μαρί  δούλεψε  για  κάποια  χρόνια  ως  γκουβερνάντα,

προκειμένου να κερδίζει χρήματα για να στηρίξει τις σπουδές της αδελφής της στην



ιατρική, στην Γαλλία. Παράλληλα, στον χρόνο που της απέμενε, μελετούσε φυσική

και χημεία και παρακολουθούσε διαλέξεις στο παράνομο «Ιπτάμενο Πανεπιστήμιο»

της Πολωνίας. 

Στα 24 χρόνια της ακολούθησε την αδελφή της στο Παρίσι, όπου σπούδασε Φυσική,

Χημεία και Μαθηματικά στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ως τα 27 της είχε

ολοκληρώσει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, ένα στη Φυσική και ένα στη Χημεία.

Παντρεύτηκε τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο οποίος αποτέλεσε και τον πιο

στενό επιστημονικό της συνεργάτη. 

Το 1903, κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον σύζυγό της και τον Ανρί Μπεκερέλ

για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας. Τρία χρόνια αργότερα και μετά τον θάνατο

του  Πιερ  Κιουρί,  η  Μαρί  ανακηρύχθηκε  καθηγήτρια,  αποτελώντας  την  πρώτη

γυναίκα  καθηγήτρια  στο  πανεπιστήμιο  της  Σορβόννης.  Το  1911,  τιμήθηκε  με  το

βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη των δύο χημικών στοιχείων (πολώνιου

και ράδιου) και για την απομόνωση και περιγραφή των ατομικών ιδιοτήτων του

ράδιου. 

(Από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου)



Φρίντα Κάλο

Η  Φρίντα  Κάλο  (Frida  Kahlo)  υπήρξε  μεξικανή  ζωγράφος  με  έργο  παγκόσμιας

αναγνώρισης. Αν και δεν σπούδασε ζωγραφική σε κάποια ακαδημία, ασχολήθηκε

αποκλειστικά με αυτήν κατά την διάρκεια της μακριάς ανάρρωσής της από ένα

σοβαρό  ατύχημα.  Το  ατύχημα  επιβάρυνε  τον  οργανισμό  της  Φρίντα  που  ήδη

αντιμετώπιζε δυσκολίες εξαιτίας μιας σοβαρής αρρώστιας που είχε περάσει όταν

ήταν μικρότερη. Η Φρίντα βρήκε στην ζωγραφική ένα μέρος διοχέτευσης όλου του

πόνου που δοκίμασε έκτοτε στην ζωή της, σωματικού και ψυχικού. Η ζωγραφική και

ο έρωτας της για τον, επίσης μεξικανό, ζωγράφο Ντιέγκο Ριβέρα την συντρόφευσαν

σε όλη την διάρκεια της σύντομης ζωής της.


