
 Αστρονοµία 

 Άλγεβρα – Γεωµετρία 

 Ιατρική 

 Φυσική – Οπτική 

 Αλχηµεία 



…	  Μόλις	  φτάσαμε	  στο	  χώρο,	  όπου	  δεν	  θα	  
έπρεπε	  να	  μπούμε,	  έμεινα	  κατάπληκτος,	  
γιατί	  βρέθηκα	  σε	  μια	  αίθουσα	  με	  επτά	  
πλευρές,	  όχι	  πολύ	  μεγάλη,	  δίχως	  
παράθυρα…	  

σελ.	  304	  

«Ας	  το	  σκεφτούμε»,	  είπε	  ο	  Γουλιέλμος.	  
«Πέντε	  δωμάτια	  τετράγωνα,	  ή	  ελαφρώς	  
τραπεζοειδή,	  με	  ένα	  παράθυρο	  το	  καθένα,	  
που	  περιβάλλουν	  μια	  επτάγωνη	  αίθουσα	  
δίχως	  παράθυρα,	  στην	  οποία	  ανεβαίνει	  η	  
σκάλα…	  

σελ.	  306	  	  

Τα τρία είδη των λαβυρίνθων 



The	  labyrinth	  is	  a	  paCern	  of	  lines	  laid	  in	  
concentric	  circles,	  called	  circuits,	  making	  up	  a	  
single	  path	  going	  back	  and	  forth	  all	  the	  way	  to	  
the	  centre	  and	  back	  out	  the	  same	  way.	  Unlike	  a	  
maze,	  there	  are	  no	  wrong	  turns,	  and	  it	  is	  not	  a	  
puzzle!	  	  

Λαβύρινθοι σε εκκλησίες, κήπους, 
µοναστήρια 





  Τέλειοι Αριθµοί 

  Άραβες Μαθηµατικοί 

 Κρυπτογραφία 

 Κανονικά Πολύγωνα 

  Μονάδες Μέτρησης  



Description of the grounds of the Cistercian Abbey 
of Clairvaux in the 12th century:  
"Within	  the	  enclosure	  of	  this	  wall	  stand	  many	  
and	  various	  trees,	  prolific	  in	  bearing	  fruit.	  It	  
resembles	  a	  wood,	  and	  since	  it	  is	  near	  the	  cell	  
of	  the	  sick	  brethren,	  it	  offers	  some	  comfort	  to	  
their	  infirmi/es,	  while	  providing	  at	  the	  same	  
/me	  a	  spacious	  place	  for	  those	  who	  walk,	  and	  a	  
sweet	  place	  where	  those	  who	  are	  overheated	  
can	  rest.	  Where	  the	  orchard	  ends	  the	  garden	  
begins.	  Here	  too	  a	  lovely	  prospect	  presents	  
itself	  to	  the	  infirm	  brethren;	  they	  can	  sit	  on	  the	  
green	  edge	  of	  the	  great	  fountain,	  and	  watch	  
the	  liCle	  fishes	  challenging	  one	  another,	  as	  it	  
were,	  to	  war-‐like	  encounters,	  as	  they	  meet	  and	  
play	  in	  the	  water."	  
	  (quoted	  by	  Paul	  Meyvaert,	  in	  "The	  Medieval	  
Monas/c	  Garden,"	  Medieval	  Gardens,	  
Dumbarton	  Oaks,	  1986)	  


