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"Ήηαλ ελεξγφο, αλήζπρνο, αθνχξαζηνο., επθπήο  ,ζρεδφλ κέρξη ην ηέινο ηνπ , θαη 

πάληα θνηκφηαλ ειάρηζηα έσο ην ζάλαηφ ηνπ, ζπάληα πήγαηλε γηα χπλν πξηλ ηηο δχν, 

ηξεηο ή ηέζζεξηο ην πξσί, θαη ζπαληφηεξα  ζην θξεβάηη φπνπ  ζπρλά ζπλέρηδε ηε 

κειέηε ηνπ φιε ηε λχρηα, ιακβάλνληαο έλαλ ππλάθν κέζα ζηελ εκέξα. Η 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ ήηαλ κειαγρνιηθή  ...." 
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Σα ιφγηα απηά, ζθνπφ έρνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ Robert Hooke, αιιά ηαηξηάδνπλ γηα 

λα πεξηγξάςνπλ εμίζνπ ηνλ Isaac Newton. Οη δχν άλδξεο έπαημαλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ζην δέθαην έβδνκν αηψλα, αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο ν 

Newton θαίλεηαη λα επηζθηάδεη θαη λα ππεξέρεη ηνπ Robert Hooke.  

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ Hooke, ζπλήζσο κηιάκε επίζεο θαη γηα ηνλ Newton, αιιά 

φρη ην αληίζηξνθν. Απηνί  επεξέαζαλ ν έλαο ηνλ άιιν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη 

θαζέλαο ηνπο παξαδερφηαλ, θαη αλ ζηνλ θαζέλα  αμίδεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή  

ηαπηφηεηά, ζηνλ  Hooke ζπάληα έρεη απνδνζεί . Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην 

φηη, αλ θαη ν Newton θαη ν Hooke είραλ πνιιά θνηλά, ήηαλ άζπνλδνη  ερζξνί, θαη ν 

Newton ήηαλ ζε ζέζε λα αζθήζεη πνιχ πεξηζζφηεξε επηξξνή ζηε Βαζηιηθή Δηαηξεία 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζε νιφθιεξε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Η 

κεγαινθπΐα ηνπ Robert Hooke είλαη θξπκκέλε ζηηο ζθηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ελ 

κέξεη απφ ηνλ ίδην, αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ Isaac Newton, πνπ ήηαλ 

άλζξσπνο πνπ δελ κπνξνχζε λα κηιήζεη ρσξίο πεξηθξφλεζε γηα ηνλ Hooke, αθφκα 

θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ Hooke, θαη ν νπνίνο πηζαλφλ λα κπφξεζε εχθνια  λα θάλεη 

εθείλεο ηηο ελέξγεηεο, ψζηε λα εμαθαληζηνχλ πνιιέο απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπ Hooke 

ζηελ επηζηήκε. Η θήκε ηνπ Hooke είλαη δηαβξσκέλε απφ ππεξβνιηθέο θαηεγνξίεο 

θαη παξαλνήζεηο. 

Ο Robert Hooke άζθεζε κηα ζεκαληηθή επηξξνή  ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, φπσο 

θαη ν Newton. Ο Hooke ήηαλ έλαο  θαζηεξσκέλνο θπζηθφο θαη αζηξνλφκνο,, επίζεο  

ήηαλ κέινο  ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, θαη ηελ  ππεξέηεζε 

αθνχξαζηα θαη κε αθνζίσζε γηα πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα.  

 Ήηαλ απηφο πνπ ππαγφξεπζε ην  πηζηεχσ ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο (Royal Society)  

 

«Να πξνάγνπκε ηε γλψζε ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ, θαη φισλ ησλ  ρξήζηκσλ 

Σερλψλ, Καηαζθεπψλ, Μεραληθψλ πξαθηηθψλ , Μεραλψλ  θαη Δθεπξέζεσλ κέζσ 

πεηξακάησλ (πνπ δελ αλαθαηεχνληαη κε Θεφηεηα, Μεηαθπζηθή, Ήζε, Πνιηηηθή, 

Γξακκαηηθή, Ρεηνξηθή ή Λνγηθή). " 

 

κσο, ε κλεζηθαθία κεηαμχ Νεχησλα θαη Hooke θαηάθεξε ζε κεγάιν βαζκφ λα 

ακαπξψζεη ηε θήκε ηνπ Hooke. 

Ο Hooke γελλήζεθε ζην Isle of Wight, 18 Ινπιίνπ 1635.  αλ παηδί επέδεζε απφ ηελ  

επινγηά, αιιά ζεκαδεχηεθε ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά γηα φιε ηνπ  ηε δσή.  

Ο λεαξφο  Robert βίσζε έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν ζηα ληάηα ηνπ. ηαλ ν  Hooke 

ήηαλ δεθαηξηψλ εηψλ, ν παηέξαο ηνπ, John Hooke, πνπ ήηαλ  θιεξηθφο θξεκάζηεθε. 

Απφ ηνλ παηέξα ηνπ ν Robert πήξε θιεξνλνκηά 40 ιίξεο, θαη έηζη ζηάιζεθε γηα 

ζπνπδέο  ζε νηθνηξνθείν  ζην Λνλδίλν. Δθεί ζην Λνλδίλν ήηαλ ν δσγξάθνο Sir Peter 

Lely, θαη έηζη ν Hooke είρε ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ 

δεμηφηεηέο, γξήγνξα φκσο θαηάιαβε φηη ήηαλ νη ζπνπδέο απηφ πνπ ηνπ ρξεηάδνληαλ. 

Έηζη γξάθηεθε ζην Westminster School. 

Ωο παηδί, ν Robert Hooke είρε δείμεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ηθαλφηεηα ζηα κεραληθά 

αληηθείκελα, θαη έηζη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λνεκνζχλε ηνπ, ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπ 

Richard Busby, ηνπ πην θνβεξνχ άλζξσπνπ- δάζθαινπ ηνπ Westminster School, ν 

νπνίνο ηνλ ελέηαμε ζε έλα ηκήκα κε κηα ζεηξά καζεκάησλ πνπ πεξηειάκβαλαλ 

Διιεληθά, Λαηηληθά θαη Μαζεκαηηθά. Ο Busby είρε θήκε γηα «έλζεξκε θαη απφιπηε 
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πξνζήισζε ζε απηά," αιιά εδψ δελ ππήξμε θακία δπζθνιία γηα ηνλ Robert Hooke. 

Μέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηνπ ζην ζρνιείν ν Hooke είρε κειεηήζεη  ηα 

πξψηα έμη βηβιία ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε. Ο Busby αλαγλψξηζε  ηε κεγάιε 

ηδηνθπΐα ηνπ Hooke, θαη αζρνιήζεθε κε ηελ επέθηαζε ηεο, παίξλνληαο ην αγφξη ζην 

ζπίηη ηνπ, ψζηε λα έρεη πξφζβαζε στη βιβλιοθήκη του.  

Ο Hooke πξνσζήζεθε κέζσ ηνπ Westminster, ζην παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, 

εξγαδφκελνο ζαλ «ππεξέηεο», φπσο θαη ν  Newton ζην Καίκπξηηδ. ηελ Ομθφξδε, ν 

Hooke ζπλαληήζεθε κε ηνλ θπζηθφ  Robert Boyle, θαη έγηλε ακεηβφκελνο βνεζφο ηνπ. 

Σφηε, ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα ήηαλ ε θαηαζθεπή ηεο αεξαληιίαο , πνπ νδήγεζε ηνλ 

Boyle ζηε δηαηχπσζε ηνπ νκψλπκνπ λφκνπ ησλ αεξίσλ. Η ζρεδηαζκέλε θαη 

θαηαζθεπαζκέλε αληιία απφ ην Hooke είλαη νπζηαζηηθά ε ζχγρξνλε αληιία αέξα..  

Ο Hooke έκεηλε κε ηνλ Boyle κέρξη ην 1662, ν νπνίνο θαη ηνλ βνήζεζε λα 

εμαζθαιίζεη  εξγαζία σο Δπηκειεηήο ησλ πεηξακάησλ γηα ηε Βαζηιηθή Δηαηξεία. 

Γελ ππήξρε δνπιεηά πνπ ζα κπνξνχζε λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ Robert Hooke 

,απφ ηε δνπιεηά ηνπ Δπηκειεηή ησλ πεηξακάησλ. Η απνζηνιή ηνπ ήηαλ λα 

αλαθέξνληαη ή θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηε Βαζηιηθή Δηαηξεία ηξία έσο ηέζζεξα 

κεγάια πεηξάκαηα θάζε εβδνκάδα. Σα πεηξάκαηα, φζνλ αθνξά ζην ζέκα θπκαηλφηαλ, 

ζε κεγάιν βαζκφ. Οξηζκέλα ήηαλ ρεκηθά, νξηζκέλα απφ αζηξνλνκία, κεξηθά απφ ηε 

βηνινγία, φια ζεσξνχληαλ σο Φπζηθή Φηινζνθία. ια έπξεπε λα είλαη θαηαλνεηά. 

Γελ ήηαλ έλα θαηαλαγθαζηηθφ έξγν, αιιά ν Hooke ην έθεξε ζε πέξαο εξγαδφκελνο 

άξηζηα γηα ζαξάληα έλα ρξφληα, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. 

 

Μαρησρίες για ηην ανηοτή ηοσ Hooke, και ηην ικανόηηηα ηοσ να τειριζηεί ένα 

ηεράζηιο θόρηο εργαζίας και για ηις προζπάθειες ηοσ ηα επόμενα τρόνια ηης 

ζωής ηοσ, μεηά ηο διοριζμό ηοσ ως επιμεληηή.  

Σν 1663,ν Hooke εμειέγε Μέινο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο. Σν 1665, δηνξίζηεθε 

θαζεγεηήο ηεο Γεσκεηξίαο ζην Gresham College. Σν ίδην έηνο δεκνζίεπζε  ηελ 

Micrographia ηνπ, έλα βηβιίν κε πεξίηερλα ζρέδηα απφ δηάθνξα αληηθείκελα 

,παξαηεξνχκελα κέζα απφ κηθξνζθφπην. 

 Η Micrographia παξακέλεη έλα απφ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ δέθαηνπ έβδνκνπ αηψλα 

ηεο επηζηήκεο. ε απηή δελ παξνπζίαζε κηα ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε 

ζέκαηνο, αιιά κηα αλζνδέζκε ησλ παξαηεξήζεσλ κε καζήκαηα απφ ηα νξπθηά, 

δσηθά θαη θπηηθά βαζίιεηα. Πάλσ απ' φια, ην βηβιίν πξνηείλεη φ, ηη ην κηθξνζθφπην 

ζα κπνξνχζε λα θάλεη γηα ηε βηνινγηθή επηζηήκε. 

Δλψ ζεσξείηαη φηη είλαη ν Flamsteed, ν Cassinni θαη ν Halley, αλέκεημαλ ηνλ Newton 

ζηε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνπο θνκήηεο, κεγάιν κέξνο απφ απηφ ην ελδηαθέξνλ 

γελλήζεθε ζηνλ Newton απφ έλα βηβιίν κε ηίηιν «Cometa", πνπ δεκνζηεχηεθε γχξσ 

ζην 1666, θαη ζπγγξαθέαο απηνχ, ήηαλ ν Robert Hooke. Ο Newton είρε θάλεη 

αλαθνξά γηα ην βηβιίν απηφ ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, θαη αξγφηεξα ην αλέθεξε ζηελ 

αιιεινγξαθία  ηνπ. Ο Hooke είρε θάλεη ππθλέο παξαηεξήζεηο ησλ θνκεηψλ ηνπ 1664 

θαη 1665, θαζψο επίζεο είρε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ άιινπο αζηξνλφκνπο. Σν κφλν 

πξάγκα πνπ ν Hooke δελ κπνξνχζε λα απνθαζίζεη, ήηαλ ζρεηηθά κε απηφ ην είδνο ηεο 

θίλεζεο ηνπ θνκήηε αλ ζα ήηαλ, επζεία γξακκή, θπθιηθή ηξνρηά, ή έιιεηςε. Σν 1666, 

ν Hooke δελ ην ζεσξνχζε σο ζέκα πξνηεξαηφηεηαο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο αλάγθεο λα 

ζπλερίζεη άιια ζέκαηα. Σν 1666, κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ Λνλδίλνπ, ν Hooke 
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δηνξίζηεθε επηζεσξεηήο ηνπ Λνλδίλνπ, ζρεδηάδνληαο πνιιά θηίξηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην Montague House, ην Royal College of Physicians, ην 

Ννζνθνκείν Bedlam θαη Bethlehem. Ο Hooke ήηαλ πξάγκαηη έλαο πνιχ 

πνιπάζρνινο άλζξσπνο. 

Σν 1677, κεηά ην ζάλαην ηνπ Henry Oldenburg, ν Hooke πέηπρε λα ηνλ δηαδερηεί, ζηε 

ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο επζχλεο 

ηνπ σο επηκειεηήο. Ο Hooke ζπλέρηζε κε ηελ ηδηφηεηα απηή έσο ην 1683, φηαλ ζηε 

ζέζε ηνπ γξακκαηέα εμειέγε ν Richard Waller, πνπ ηειηθά ζα γξάςεη ηε βηνγξαθία 

ηνπ  Hooke. 

Ο Hooke ζπλέρηζε σο επηκειεηήο θαη παξάιιεια έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή, έλα ελδηαθέξνλ πνπ ην κνηξάζηεθε κε ηνλ Christopher Wren, αλ θαη ν 

Wren ην αζθνχζε πνιχ πην επηκειψο, σο επάγγεικα. Οη δχν ζπλδηαιέγνληαλ  ζπρλά 

γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο. ηαλ ν Wren ήηαλ ππεχζπλνο, ην κεγαιχηεξν ηνπ 

έξγν, ε θαηαζθεπή ηνπ θαζεδξηθνχ  λαφ ηνπ Αγίνπ Παχινπ, ν Hooke ηνλ βνήζεζε 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ κεγάισλ ηφμσλ ηνπ λανχ, θαη φηαλ ην Βαζηιηθφ 

Αζηεξνζθνπείν ήηαλ ππφ θαηαζθεπή, ππάξρνπλ  αλαθνξέο γηα αλάκεημε ηνπ ζηελ 

θαηαζθεπή, αλ θαη ζε πνην βαζκφ δελ είλαη γλσζηφ κε αθξίβεηα. 

Αλ θαη ν Hooke δελ παληξεχηεθε πνηέ, ππήξρε κία κφλν πεξίπησζε φπνπ θαηλφηαλ 

λα είλαη εξσηεπκέλνο. Απηή  ήηαλ κε ηελ αληςηά ηνπ, Jane Hooke, ε νπνία αλέιαβε ηα 

θαζήθνληα ηεο λνηθνθπξάο ζην Gresham. Αιιά αλ θαη ηεο ήηαλ αθνζησκέλνο, απηή  

δελ ηνπ ήηαλ πηζηή. Ο Hooke ήηαλ πάληα έλα κνλαρηθφ άηνκν. 

Ο Hooke κπνξεί λα θαηλφηαλ πξνο ηα έμσ αιαδνληθφο θαη κε απηνπεπνίζεζε, φκσο 

πίζσ απφ απηή ηελ εηθφλα θαηλφηαλ λα θξχβεηαη κεγάιε αλαζθάιεηα. Ίζσο απηφ λα 

νθεηιφηαλ  ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζή. Δλψ νη θπζηθέο παξακνξθψζεηο θαη ηα 

ζεκάδηα ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλα  ζε εθείλεο ηηο εκέξεο, ν Hooke θαίλεηαη λα ήηαλ 

κηα αθξαία πεξίπησζε. Πεξηγξαθέο γη απηφλ, φπσο «ζεκαδεκέλνο ζην φξην ηεο 

αζρήκηαο», ή  ε θαηάζηαζε ηεο ζηξέβισζεο ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία ρεηξνηέξεπε κε 

ηελ ειηθία θαη νη αλαθνξέο ζε πφλν κεγάινπ βαζκνχ, θαίλεηαη λα ππνλννχλ έλα 

βαζαληζκέλν άηνκν. ίγνπξα ππήξραλ θάπνηνη πνπ ηνλ απφθεπγαλ ιφγσ ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, θάπνηνη κάιηζηα πνπ ηνλ ριεχαδαλ.  Ο Newton έθαλε κία θνξά 

αλαθνξά ζε «λάλν», πνπ ήηαλ ζίγνπξα έλαο ππαηληγκφο, πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ 

Hooke. 

Ο Hooke αθηέξσζε πνιχ ρξφλν γηα λα ην ζχκπαλ θαη ηα κπζηήξηα ηνπ. Σνλ δέθαην 

έβδνκν αηψλα ε έξεπλα γηα ηελ παξάιιαμε ήηαλ έληνλε, θαη ν Hooke έθαλε κηα 

πξνζπάζεηα λα ηε βξεη κε έλα δεληζηαθφ ηειεζθφπην. Η ηδέα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

δεληζηαθνχ ηειεζθφπηνπ βαζίζηεθε ζην φηη ε αηκνζθαηξηθή παξακφξθσζε είλαη 

ειάρηζηε ζηε θαηαθφξπθε δηεχζπλζε, θαη σο εθ ηνχηνπ γίλνληαη  πην αθξηβείο νη  

κεηξήζεηο. Ο Hooke ρξεζηκνπνίεζε ην αζηέξη γ- Draconis, αιιά ην ηειεζθφπην ήηαλ 

πνιχ κέηξηαο θαηαζθεπήο, ψζηε λα θαηαιήμεη ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

Ο Hooke πξνέβιεςε νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο 

ηεο επνρήο ηνπ. Μεηαμχ ησλ ζπλεηζθνξψλ ηνπ Hooke είλαη θαη ε ζσζηή δηαηχπσζε 

ηεο ζεσξίαο ηεο ειαζηηθφηεηαο, ε θηλεηηθή ππφζεζε ησλ αεξίσλ θαη ε θχζε ηεο 

θαχζεο. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ζπεηξνεηδέο ειαηήξην ζηξέςεο γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ ξνινγηψλ θαη επηλφεζε βειηηψζεηο ζηα ξνιφγηα εθθξεκνχο  θαη εθεχξε 

κηα κεραλή γηα ηελ θνπή ησλ δνληηψλ ησλ γξαλαδηψλ ησλ ξνινγηψλ. Ήηαλ έλαο 
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εηδηθφο ηεο κηθξνζθνπίαο,. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ θειινχ ηνλ 

νδήγεζαλ λα πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο ιέμεο cell γηα ην θχηηαξν (πνπ ζεκαίλεη έλα 

κηθξφ γπκλφ δσκάηην, φπσο θειί ηνπ κνλαρνχ), θαη ε ιέμε επηβίσζε σο φλνκα γηα ηα 

δσληαλά θχηηαξα. Η δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ  Micrographia  ην 1665, ζηα 

αγγιηθά, πεξηέρεη εγράξαθηεο κεγεζχλζεηο ησλ κηθξνζθνπηθψλ ζσκάησλ. 

Ο Hooke έθαλε ηελ πξψηε αλαθνξά γηα  ηελ Μεγάιε Δξπζξά Κειίδα ηνπ Γία θαη  

είλαη ν πξψηνο πνπ παξαηήξεζε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πιαλήηε - γίγαληα. Γηαηχπσζε 

ηε ζεσξία ηεο πιαλεηηθήο θίλεζεο σο πξφβιεκα ζηε κεραληθή, θαη πξσηνζηάηεζε 

ζηελ επηζηεκνληθή δηαδξνκή ,πνπ νδήγεζε ηνλ Newton ζηνλ ζηφρν ηνπ, θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ηεο βαξχηεηαο. Ωο επηζηήκνλαο, ν Hooke είρε ρξήζηκε 

ζπλεηζθνξά ζηε θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηφο θαζψο ηα ελδηαθέξνληά ηνπ εθηείλνληαλ  

απφ ηα ζέκαηα απηά κέρξη  ηηο πξηλ ηνπ Dalton αηνκηθέο κειέηεο, ηελ αζηξνλνκία, 

ηνπο ζεηζκνχο θαη ηε θπζηθή ησλ κεραληζκψλ κε ειαηήξηα . Έζεζε ην ζεξκνκεηξηθφ 

κεδέλ ζην ζεκείν πήμεο ηνπ λεξνχ θαη κειέηεζε ηε ζρέζε ηεο βαξνκεηξηθήο 

αλάγλσζεο κε ηηο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ. Δθεχξε κηα άκαμα ρεξζαίαο κεηαθνξάο, έλα 

θαηαδπηηθφ θψδσλα, κηα κέζνδν ηεο ηειεγξαθίαο θαη ν ίδηνο θαη δηαπίζησζε φηη ν 

αξηζκφο ησλ δνλήζεσλ ( ζπρλφηεηα) αληηζηνηρεί ζε κνπζηθέο λφηεο. 

Η πξψηε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ Hooke θαη ηνπ Newton ήξζε ην 1672. Ο Newton 

είρε γξάςεη έλα έγγξαθν γηα ηελ απφδεημε φηη ην ιεπθφ θσο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζχλζεζεο απφ άιια ρξψκαηα. Παξνπζηάζηεθε ζηε Βαζηιηθή Δηαηξεία αθξηβψο πξηλ 

απφ ηε αλάδεημε ηνπ Newton σο Μέινπο ηνπ σκαηείνπ. Ο Newton ζεσξνχζε πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ παξνπζίαζε, αλαθεξφκελνο ζε απηή σο "ε πην πεξίεξγε, αλ φρη ηελ 

πην ζεκαληηθή αλαθάιπςε  κέρξη ζήκεξα ,πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηηο δηεξγαζίεο 

ηεο Φχζεο». Αιιά ν Newton ζπλάληεζε κηα ηζρπξή αληίζηαζε απφ ηνλ Hooke. Ο 

Hooke είρε ηε δηθή ηνπ θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηφο θαη είρε δηαηππψζεη θάπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο γη 'απηήλ  ζηελ Micrographia, θαη εμαθνινπζνχζε  λα πηζηεχεη ζ' απηήλ 

έληνλα. Ιζρπξίζηεθε φηη ν Newton δελ είρε απνδείμεη ηελ ηδέα ηνπ κε ζαθήλεηα, θαη 

φηη ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Απηφ ππξνδφηεζε  ην μέζπαζκα ηεο δηακάρεο ηνπ Newton κε ηνλ Hooke. Η 

θαηάζηαζε έγηλε ρεηξφηεξε γηα ηνλ Newton, επεηδή ν Hooke δελ ήηαλ ν κφλνο πνπ 

επηηίζεην ζηε ζεσξία ηνπ. Δίραλ ελαληησζεί επίζεο ν Christian Huygens, ν Ignace 

Pardies θαη νη Ιεζνπίηεο ηεο Ληέγεο. Ο Newton απφ ηελ παηδηθή ειηθία, αληηδξνχζε 

έληνλα ζηελ θξηηηθή. πλερψο δηεθδηθνχζε γη απηφλ ηελ απζεληία θαη φπνηνο δελ ηνπ 

ηελ αλαγλψξηδε γηλφηαλ ερζξφο ηνπ . Ο Newton ην απέδεημε απηφ μαλά θαη μαλά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  Η απάληεζή ηνπ ήηαλ ζπρλά είηε ε πιήξεο ππνρψξεζε, ή 

ε αλνηρηή κάρε. ηελ πεξίπησζε  απηή, ν Newton επέιεμε ηελ ππνρψξεζε, (αλ θαη 

ζπλήζσο γηα ηνλ Newton ε ππνρψξεζε, ήηαλ  θάπνηα κνξθή ηαθηηθνχ ειηγκνχ  ζηα 

ζρέδηα κάρεο.) Σνλ Μάξηην ηνπ 1673, ν Newton έγξαςε ζηνλ Henry Oldenburg, ηνλ 

ηφηε γξακκαηέα ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο. Ο Newton δήηεζε λα απνζπξζεί απφ ηελ 

Society. Υξεηάζηεθε ηδηαίηεξα νξκεηηθή έθθξαζε  ζαπκαζκνχ, ζεβαζκνχ, θηι. απφ 

ην κέξνο ηνπ Oldenburg, θαζψο θαη κηα απνλνκή ηηκεηηθνχ ραηξεηηζκνχ ηεο  

Βαζηιηθήο Δηαηξείαο, ψζηε λα αιιάμεη γλψκε ν Newton. Ο Oldenburg πξφζθεξε 

επίζεο κηα ζπγγλψκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο «απξνζδηφξηζηνπ κέινπο.» Η ζθελή 

είρε ζηεζεί. Ο Newton είρε εδξαηψζεη  κε επηηπρία ηε ζέζε ηνπ ζηελ Βαζηιηθή 

Δηαηξεία, θαη είρε ζεκεηψζεη κηα λίθε, ηνπ είδνπο, πάλσ ζηνλ  Hooke. 
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Απφ πνιιέο απφςεηο, ηα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ Hooke θαη Newton ζα κπνξνχζαλ 

λα απνδνζνχλ ζηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  Παξά ζηηο δηαθνξέο απφςεσλ πνπ 

είραλ ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα ήηαλ θαη νη δχν νμχζπκνη. θαη γξήγνξνη ζην λα θάλνπλ 

ερζξνχο. Ο Newton έδησμε κηα θνξά έλα ζπλάδειθν ηνπ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη 

αξλήζεθε λα κηιήζεη καδί ηνπ γηα ρξφληα επεηδή ν άλζξσπνο είρε θάλεη έλα αζηείν 

γηα κηα θαιφγξηα, επίζεο ν Newton αξλήζεθε λα κηιήζεη κε ηνλ Flamsteed γηα ρξφληα 

επεηδή ν Flamsteed αξλήζεθε λα ηνπ παξαδψζεη ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα, 

ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ελφο θνκήηε.(ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έθεξε ηφζν ηνλ 

Newton φζν θαη ηνλ Halley εθηφο εαπηνχ.  Υξεηάδνληαλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο κειέηεο 

ηνπο θαη δελ ήζειαλ λα πεξηκέλνπλ γηα ηα "ηειηθά δεδνκέλα", αιιά ελψ ν Newton 

θψλαδε κε ζηφκθν θαη ηα απαηηνχζε άγξηα , ν Halley πήξε ηα πξάγκαηα ζηα ρέξηα 

ηνπ , θπξηνιεθηηθά. Έθιεςε ηα δεδνκέλα !).    Ο Hooke έγηλε ερζξφο ηνπ Henry 

Oldenburg, γξακκαηέα ηεο Royal Society, ην 1658, επεηδή ν ιληελκπνπξγθ είρε 

ιάβεη ην κέξνο ηνπ  Christian Huygens ζηε δηακάρε ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ δηεθδίθεζε 

ηεο παηξφηεηαο ηεο εθεχξεζεο ησλ ξνινγηψλ κε ζπεηξνεηδέο ειαηήξην. 

Σφζν ν Newton φζν θαη ν Hooke ήζαλ θαρχπνπηνη  γηα ηα θίλεηξα ησλ άιισλ  

αλζξψπσλ, (εηδηθά ν έλαο γηα ηνλ άιιν), ζε ζεκείν παξάλνηαο. Ο Newton θαίλεηαη λα 

ήηαλ πάληα έηζη. Ο Hooke φκσο θαίλεηαη λα αλάπηπμε ην γλψξηζκα απηφ αξγφηεξα 

ζηε δσή ηνπ. Ο Richard Waller, ν νπνίνο ηνλ γλψξηδε αξθεηά θαιά, θαη ήηαλ καδί ηνπ 

κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ,έγξαςε γηα ηνλ Hooke: «ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ήηαλ 

πνιχ επηθνηλσληαθφο  γηα ηηο Φηινζνθηθέο αλαθαιχςεηο ηνπ  θαη ηηο Δθεπξέζεηο, 

κέρξηο φηνπ νξηζκέλα αηπρήκαηα πνπ ηνπ ζπλέβεζαλ ηνλ έθαλαλ θνβεξά θιεηζηφ θαη 

επηθπιαθηηθφ. Καηεγνξνχζε θάπνηα πξφζσπα, φηη ειάκβαλαλ αθνξκή, απφ λχμεηο 

ηνπ θαη εκηηειείο ζθέςεηο ηνπ, θαη φηη δηεθδηθνχζαλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ γηα δηθέο  

ηνπο.  Απηφ ηνλ έθαλε λα δειψζεη φηη δελ ζα αλέθεξε ηίπνηα γηα θάηη έσο φηνπ είρε 

ην ρξφλν γηα λα ην ηειεηνπνηήζεη ν ίδηνο, Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ράζεθαλ πνιιά 

πξάγκαηα, ηα νπνία επηβεβαίσλε πσο  γλψξηδε.  

Με άιια ιφγηα ν  Hooke θαη ν Newton ήηαλ αληίζεηνη ηχπνη, ζρεδφλ ζαλ λα είραλ 

θνηλά φια ηα ειαηηψκαηα. Δλψ ν Newton ήηαλ ηχπνο εξεκίηε, ζπάληα έβγαηλε γηα 

θαγεηφ έμσ, ν Hooke ήηαλ θνηλσληθφο θαη αγαπνχζε φζν  ηίπνηα πεξηζζφηεξν ην 

θαθελείν. πρλά δεηπλνχζε εθεί θαη έκεηλε κέρξη ηηο κία ή δχν ην πξσί, πίλνληαο ιίγν, 

θαπλίδνληαο  θαη ζπδεηψληαο  κε θίινπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ θαη ζηελ εξγαζία, ήηαλ αληίζεηνη επίζεο. Ο 

Newton ζα κπνξνχζε λα αθνζησζεί ζε έλα έξγν επίκνλα,  έσο φηνπ ην θέξεη ζε 

πέξαο. Ο Hooke, θαη πξέπεη λα πνχκε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, επεηδή έπξεπε λα 

επηηειέζεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ σο επηκειεηήο ησλ πεηξακάησλ, πεξλνχζε 

αζηξαπηαία απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν.  πσο θαη ν Halley, έηζη θαη ν  Hooke ήηαλ 

πεξίεξγνο γηα ηα πάληα κεηά καλίαο. Ήηαλ αξθεηά πηζαλφ νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ σο Δπηκειεηήο πεηξακάησλ λα ηνλ εκπφδηδαλ  απφ ηε πξνζήισζε γηα αξθεηφ 

ρξφλν ζε θάζε έλα ζέκα. Η πνιιή δνπιεηά, ζηελ νπνία είρε εξγαζηεί ηφζν επηκειψο 

θαη ηφζν πηζηά, ζα είλαη ε αηηία γηα ηηο κεηέπεηηα  θαηεγνξίεο ,φηη ην  έξγν ηνπ Hooke 

είλαη «θαηαθεξκαηηζκέλν» θαη «απνζπαζκαηηθφ». 

Η επφκελε κεγάιε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ  Hooke θαη ηνπ  Newton εκθαλίζηεθε 

αλνηρηά ην 1684. Αθνξνχζε ην έξγν Principia ηνπ Newton, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνπ 

πηζαλφ λα είρε ν Hooke ζε απηφ. Ο Newton ηζρπξίζηεθε φηη ν Hooke δελ είρε θακηά 
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ζπκκεηνρή, θαη θάκπνζνη ηζηνξηθνί έρνπλ ζπκθσλήζεη. Αιιά κηα πην πξνζεθηηθή 

καηηά ζηα γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο Principia θαη ηεο δεκνζίεπζήο ηεο, 

αθήλνπλ κηα ππνςία  φηη ν Hooke ήηαλ πξάγκαηη εκπιεθφκελνο . 

Η ηδέα ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο δχλακεο ηεο έιμεο ήηαλ έλα θνηλφ ζέκα ελδηαθέξνληνο 

ζε εθείλεο ηηο εκέξεο.  Ο Newton, ν Halley, ν Wren θαη ν  Hooke φινη αζρνινχληαλ 

κε ην ζέκα απηφ. Σν 1679, ππήξμαλ δηάθνξεο επηζηνιέο πνπ αληειιάγεζαλ κεηαμχ 

ηνπ Hooke θαη ηνπ Newton. Καη νη δχν είραλ θάλεη κηα κηθξή πξνζπάζεηα λα 

επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Ο Hooke είρε πξνηείλεη φηη ήηαλ άιινη άλζξσπνη 

(δειαδή ν Oldenburg) απηνί νη νπνίνη είραλ δεκηνπξγήζεη ηα πξνβιήκαηα, θαη ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ  κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ παξεμεγήζεηο.  

ηνλ  Newton θάλεθε απηφ  επράξηζην. Σν ζέκα ηεο πξψηεο επηζηνιήο κεηαμχ ηνπο 

ήηαλ ην παιηφ πξφβιεκα ηξνρηάο. Πνηα πνξεία ζα αθνινπζήζεη έλα αληηθείκελν πνπ 

πέθηεη ζηε Γε. Ο Νεχησλ είρε πξνηείλεη έλα πείξακα γηα λα ην απνδείμεη θαη έθαλε 

ιάζνο, πξνηείλνληαο φηη ε πνξεία ζα είλαη κηα ζπείξα. Ο Hooke ην εθκεηαιιεχηεθε 

ακέζσο θαη αλήγγεηιε ζηελ Βαζηιηθή Δηαηξεία φηη ν Newton είρε ιάζνο. 

Ο Newton ήηαλ εθλεπξηζκέλνο, ζεσξνχζε φηη ν  Hooke δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα λα 

θνηλνπνηεί ηελ αιιεινγξαθία ηνπο ζηελ Βαζηιηθή Δηαηξεία, θαη φηη ην κείδνλ ζέκα 

ήηαλ έλα πξφβιεκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Hooke. Ο Hooke δελ είρε θαλέλα 

δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ην ιάζνο ηνπ Newton ζηελ Βαζηιηθή Δηαηξεία. Δίλαη 

απνιχησο πηζαλφλ ν Hooke λα είρε ην κεγαιχηεξν θηαίμηκν, αιιά δχζθνια κπνξεί 

θαλείο λα ηνλ θαηεγνξήζεη, φηαλ απέλαληί ηνπ έρεη θάπνηνλ, πνπ ζεσξεί φηη έρεη ηε 

ζετθή εχλνηα, ηελ νπνία πνιινί άλζξσπνη απέδηδαλ ζηνλ  Newton. Ο Newton κπνξεί 

λα ήηαλ ν «δσξεηήο ησλ λφκσλ», αιιά ζπρλά ππνηηκνχζε ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ, θαη 

δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα αλαγλσξίζεη ηελ  αμία θαλελφο άιινπ. 

Ο Newton αξλήζεθε λα ζπλεξγαζηεί  κε ηνλ Hooke πεξαηηέξσ, ν Hooke είρε γξάςεη 

θαη ηξίηε επηζηνιή ζην Newton, ζηελ νπνία ν Newton αξλήζεθε λα απαληήζεη. Απηή 

ε ηξίηε επηζηνιή είλαη πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Η επηζηνιή απηή 

γξάθηεθε ζηηο 6 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1680, θαη ζε απηή ,  ν Hooke κίιεζε γηα ηε ζεσξία 

ηνπ ηεο βαξχηεηαο.  Ο Hooke έγξαςε "Αιιά, γλψκε  κνπ είλαη φηη ε έιμε είλαη πάληα 

ζε αληίζηξνθε αλαινγία ηεηξαγψλσλ κε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν  θαη θαηά 

ζπλέπεηα φηη ε ηαρχηεηα ζα είλαη ζε αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο έιμεο 

θαη ζπλεπψο αληίζηξνθα κε  ηελ απφζηαζε φπσο ν Κέπιεξ πξνυπνζέηεη." Απηφ ήηαλ 

ην θχξην έγγξαθν πνπ ν  Hooke ρξεζηκνπνίεζε σο απνδεηθηηθφ  ζηνηρείν, φηαλ 

ηζρπξίζηεθε φηη ν Newton είρε ππνθιέςεη ηε ζεσξία ηνπ, αιιά ν Hooke δελ είρε 

θακία απάληεζε απφ ηνλ Newton πνπ λα αλαγλσξίδεη ηε ζεσξία ηνπ Hooke. 

Ο Hooke πξψηα ζπδήηεζε κε ηνλ  Halley ιέγνληαο φηη ν Newton είρε ιάβεη φια  ηα 

εχζεκα  γηα ηελ ζεσξία ηεο βαξχηεηαο, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ απηφο, πνπ 

είρε δψζεη ηελ ηδέα ζηνλ Newton. Απηφ έβαιε ηνλ  Halley ζε κηα δχζθνιε 

θαηάζηαζε, θαζψο απηφο είρε θαηαβάιιεη ρξήκαηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ Principia  θαη 

ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ λα έξζεη ζε ξήμε κε ηνλ  Newton. Ωζηφζν, 

ν  Halley έπξεπε λα γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη, ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο επηθνηλσλίαο  

κε ηνλ Hooke, φηη δελ ήηαλ παξάινγεο νη αμηψζεηο ηνπ. Ο Halley θαη ν Hooke είραλ 

ζπδεηήζεη πνιχ πξηλ ηελ  ηδέα, φηη ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο πξέπεη λα κεηψλεηαη 

αλάινγα κε ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο θαη έηζη πξνθχπηεη ν λφκνο αληηζηξφθνπ 

ηεηξαγψλνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αλαθάιπςε ηνπ Kepler, φηη νη 
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πιαλήηεο θηλνχληαη ζε ειιεηπηηθέο ηξνρηέο, θαη νη αθηίλεο ζαξψλνπλ ίζα εκβαδά ζε 

ίζν ρξφλν. Ο  Halley έγξαςε ζηνλ Newton θαη ηνπ είπε, «Γειψλεη ( ν Hooke) φηη 

είραηε ηελ ηδέα απφ απηφλ, θαη φηη  αλ θαη απηφο αλαθάιπςε ηελ κνξθή ησλ ηξνρηψλ  

θάλεθε ζαλ λα είλαη ε αλαθάιπςε εμ νινθιήξνπ δηθή ζαο.  Πφζα απφ απηά είλαη 

έηζη, εζείο  μέξεηε θαιχηεξα, φπσο επίζεο θαη ηη πξέπεη λα θάλεηε ζε απηφ ην ζέκα.  Ο 

θ. Hooke θαίλεηαη λα αλακέλεη απφ εζάο λα θάλεηε θάπνηα αλαθνξά γη' απηφλ ζηνλ 

πξφινγν.  Πηζαλφλ λα αλαγλσξίζεηε ηνπο ιφγνπο θαη λα πξνβείηε ζε θάπνηα αλάινγε 

αλαθνξά» . 

Ο Newton αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά νπνηαδήπνηε ηέηνηα θαηεγνξία απφ ηνλ 

Halley. Μηα δεχηεξε επηζηνιή πξνο ηνλ Νεχησλα απφ ηνλ Halley επεζήκαλε φηη ν 

Hooke δελ είρε πξνβεί ζε επίζεκε θαηαγγειία ηνπ ζέκαηνο, θαη φηη αηζζάλεηαη φηη 

άιινη είραλ θάλεη  ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  Hooke λα θαίλεηαη ρεηξφηεξε απφ φ,ηη ήηαλ. 

Ο Halley ηφληζε πεξαηηέξσ φηη ν Hooke δελ πξνζπαζνχζε λα δηεθδηθήζεη ην ζχλνιν 

ηεο ζεσξίαο.  

Πξέπεη λα ήηαλ κηα ηξνκεξά δπζάξεζηε θαηάζηαζε γηα ηνλ ήπην  Halley. 

Ο Newton είρε άιιν έλα μέζπαζκα θαη απψιεηα ςπρξαηκίαο θαη είπε ζηνλ  Halley φηη 

δελ ζα έγξαθε ην ηξίην βηβιίν ηνπ Principia. Ο Halley ζθέθηεθε πσο απηφ ζα ήηαλ 

κηα απίζηεπηε απψιεηα γηα ηελ αλζξσπφηεηα, επίζεο  είρε ήδε επελδχζεη κεγάιν 

κέξνο ησλ δηθψλ  ηνπ πφξσλ  ζηε δεκνζίεπζε ησλ δχν πξψησλ βηβιίσλ. Έηζη 

ζηακάηεζε ηα πάληα, ψζηε  λα θαηεπλάζεη ηνλ Newton. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ 

πξνθάιεζε ηελ πεξαηηέξσ βιάβε ηεο θήκεο ηνπ Hooke. Ο Newton εμαθνινπζνχζε 

λα ηζρπξίδεηαη πσο ν Hooke είρε ιάζνο.  Ο Newton δελ ζα κνηξάδνληαλ ηα εχζεκα  

κε θαλέλαλ άιιν, αζθαιψο δε πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηνλ Hooke, θαη αξλήζεθε λα 

θάλεη νηηδήπνηε γηα απηφλ. Σν βηβιίν ηνπ Principia παξνπζηάζηεθε επηζήκσο ζηε 

Βαζηιηθή Δηαηξεία ην 1687, ρσξίο θακία αλαθνξά ζηνλ πξφινγν γηα ηνλ Hooke.  

αθψο, ν Newton είρε ζεκεηψζεη άιιε λίθε επί ηνπ Hooke. 

Σν έηνο 1687 ήηαλ πξάγκαηη κηα καχξε ρξνληά γηα ηνλ Ρφκπεξη Hooke. Σν Principia 

δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, ρσξίο ηελ  αλαγλψξηζε ηνπ Hooke θαη ζαλ λα κελ έθηαλε 

απηφ, ε αληςηά ηνπ , πέζαλε επίζεο εθείλν ην έηνο. Ήηαλ εθείλε ε αληςηά ε νπνία είρε 

θαηαθηήζεη  ηελ θαξδηά ηνπ  ειηθησκέλνπ επηζηήκνλα. Μεηά ηε δεκνζίεπζε Principia 

θαη ην ζάλαην ηεο αληςηάο ηνπ ε πγεία ηνπ θινλίζηεθε  ζε κεγάιν βαζκφ. Δίλαη 

πηζαλφ, θξίλνληαο απφ θάπνηεο πεξηγξαθέο, φηη ν Hooke είρε πξνζβιεζεί απφ  

ζθνιίσζε, κία  βαξηά  εθθπιηζηηθή αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί κηα αθχζηθε θακπχισζε  

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε απνηέιεζκα ην θακπνχξηαζκα ηνπ ζψκαηνο. Αιιά έκεηλε 

ελεξγφο κέρξη ην ηειεπηαίν έηνο ηεο δσήο ηνπ φηαλ είρε, ελδερνκέλσο, έλα 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ήηαλ θαζεισκέλνο ζην θξεβάηη. Ο Waller αλαθέξεη φηη ην 

κπαιφ ηνπ έκεηλε δηαπγέο  κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, αλ θαη γηλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κειαγρνιηθφο  θαη δχζηξνπνο. 

Ο Hooke πέζαλε στο Λονδίνο ζηηο 3 Μαξηίνπ 1703 σε ηλικία 68 ετών, φληαο ηπθιφο θαη 

θαηάθνηηνο  ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο δσήο ηνπ. Λίγε δηθαηνζχλε ππήξμε γηα ηνλ Hooke 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, θαη αθφκα ιηγφηεξε  ππήξμε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Η 

ηνπνζεζία ηνπ ηάθνπ  ηνπ δελ είλαη αθφκα γλσζηή. Δπηπιένλ, ν Richard Waller 

δεκνζίεπζε κεξηθά απφ έξγα ηνπ Hooke ην 1705, αθηεξσκέλα ζε θαλέλαλ  άιιν, 

παξά ζηνλ Isaac Newton. Απηή ε κεηαζαλάηηα πξνζβνιή ειάρηζηα επεξέαζε ηε 

κλήκε ηνπ Hooke θαη είλαη πνιχ ακθίβνιν αλ ν Newton ην εθηίκεζε απηφ νχησο ή 
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άιισο. ,ηη απέκεηλε απφ ηα έξγα ηνπ Hooke ζηε ζπλέρεηα πέξαζαλ  ζηνλ 

αηδεζηκφηαην  William Derham, ν νπνίνο ήηαλ έλαο παιηφο θίινο ηνπ Newton θαη ηνπ 

πήξε κέρξη ην 1725 γηα  λα δεκνζηεχζεη θάηη αθφκα απφ ηα έξγα ηνπ Hooke. 

Ση ξφιν  έπαημε ν Newton ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ κεηαθφκηζε  ηεο 

Βαζηιηθήο Δηαηξείαο απφ ην Gresham είλαη ζίγνπξα άγλσζην. Ωζηφζν, θαηά ηελ 

κεηαθφκηζε, εμαθαλίζηεθε ην κφλν γλσζηφ, πνξηξέην ηνπ Hooke, φπσο 

εμαθαλίζηεθαλ  θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα ηνπ Hooke, ηα φξγαλα θαη νη  

επηζηεκνληθέο επηλνήζεηο πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ν Hooke κε ηα ρέξηα ηνπ.  Μπνξεί 

λα κελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ν Newton ήηαλ ππεχζπλνο, αιιά 

ην θίλεηξν είλαη επηβαξπληηθφ. Ο Derham ζρνιίαζε φηη αθφκα θαη είθνζη ρξφληα κεηά 

ην ζάλαην ηνπ Hooke, ν Newton δελ κπνξνχζε λα αθνχεη λα κηινχλ γη 'απηφλ θαη λα 

παξακέλεη  ήξεκνο.  

Δπίζεο, πηζαλψο ιφγσ ηνπ πείζκαηνο ηνπ  Newton έλα απφ ηα δψξα ηνπ Hooke ζηελ 

Βαζηιηθή Δηαηξεία λα πεηάρηεθε. Ο Hooke είρε μνδέςεη ιίγα απφ ηα ιεθηά ηνπ, 

θξαηψληαο ηα ππφινηπα  θιεηδσκέλα  ζε έλα ζηδεξέλην θηβψηην. ηαλ ήηαλ 

εηνηκνζάλαηνο είπε ζηνλ Waller φηη ήζειε λα δψζεη ηα ιεθηά ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, 

ζηελ Βαζηιηθή Δηαηξεία, έηζη ψζηε λα γίλεη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηνχλ  λέα 

θαηαιχκαηα, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, εξγαζηήξηα, θαη κηα βηβιηνζήθε. Αιιά ν 

Hooke δπζηπρψο δελ είρε θάλεη δηαζήθε, ή ηνπιάρηζηνλ δελ βξέζεθε πνηέ 

θακία. Φαίλεηαη ινγηθφ φηη, εάλ ν Newton ήζειε λα δηεθδηθήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Βαζηιηθήο Δηαηξείαο ην δηθαίσκα γηα ηα ρξήκαηα, κε βάζε ηε καξηπξία ηνπ Waller, 

αλακθίβνια ζα ηα είρε  πάξεη. Ο Newton, ν νπνίνο κεηά έγηλε πξφεδξνο ηεο 

Βαζηιηθήο Δηαηξείαο  ην 1703 είρε δηαθφςεη φινπο ηνπο δεζκνχο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 

Βαζηιηθή Δηαηξεία κε ηνλ  Hooke, δελ ήζειε ηίπνηα απ απηφλ. 

Δθείλνη πνπ ρξεψλνπλ, θαη ζπλήζσο ρσξίο αηηηνιφγεζε, ζηνλ Robert Hooke, φηη 

θαηεγνξνχζε  ηνπο άιινπο γηα ηελ θινπή ηνπ έξγνπ ηνπ , αξθεί λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο  φηη ν Wren ζεσξήζεθε αξρηθά σο  ν απνθιεηζηηθφο  αξρηηέθηνλαο ηνπ Royal 

College of Physicians, ηεο Δθθιεζίαο Willen ζην Buckingham-Shire ελψ ηειηθά 

αλαγλσξίζηεθε ν Ρφκπεξη Hooke σο ν πξαγκαηηθφο αξρηηέθηνλαο ησλ παξαπάλσ. 

 Ίζσο απηή λα είλαη θαη ε κφλε δηθαηνζχλε πνπ έιαβε πνηέ ν Hooke, έζησ θαη κεηά 

ζάλαην. 

Ο Newton έγξαςε θάπνηε ζηνλ Halley θαη αλαθεξφκελνο ζηα έξγα ηνπ, είπε φηη ήηαλ 

ζαλ έλαο θήπνο, θαη φηη ν Hooke είρε θφςεη απφ απηφλ. Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα 

ξίμνπκε κηα καηηά ζηα γεγνλφηα, αληί λα θξίλνπκε θάπνηνλ απφ ηε θήκε πνπ νη 

ερζξνί ηνπ δεκηνχξγεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα.  Ο 

Robert Hooke κπνξεί λα έθαλε  ηα ιάζε ηνπ, θαη κπνξεί λα ήηαλ πάξα πνιχ βηαζηηθφο  

ζην λα θάλεη δειψζεηο, αιιά ζίγνπξα δελ ηνπ αμίδεη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο. Οη  

ελέξγεηεο  ηνπ Newton γηα δηαθνπή φισλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  ηνπ Hooke θαη ηεο 

Βαζηιηθήο Δηαηξείαο δελ πξνήγαγαλ ηε γλψζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο επηζηήκεο θαη 

ζηέξεζε απφ εκάο ηνπο ππφινηπνπο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ 

επηηεπγκάησλ  ηνπ Hooke, πνπ ζηφρν είραλ πξαγκαηηθά ηελ πξναγσγή ηεο 

επηζηήκεο. Ο Newton θάπνηε είπε, "Αλ έρσ δεη καθξχηεξα, είλαη δηφηη ζηέθνκαη ζε 

ψκνπο  γηγάλησλ". Τπάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα, έλαο απφ απηνχο ηνπο γίγαληεο λα 

ήηαλ ν Robert Hooke. Φαίλεηαη φηη ζα ήηαλ πην εχζηνρν λα ζεσξνχκε ηνλ Hooke σο 

ζπνξέα πνιιψλ απφ ηνπο ζπφξνπο ζηνλ θήπν ηνπ Νεχησλα. 


