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Ο Μούδρος και ο Ναός της Ευαγγελίστριας. 

Ο Μούδρος είναι το μεγαλύτερο από τα χωριά της Λήμνου, είναι παραθαλάσσιος, 

βρίσκεται μέσα στον ομώνυμο κόλπο και ο πληθυσμός του ανέρχεται στους χίλιους 

κατοίκους. Έχει πλούσια ιστορία που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια,  και σε 

κάποιες περιόδους αποτελεί το επίκεντρο σπουδαίων ιστορικών γεγονότων. Ο 

ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης χρησιμοποίησε τον κόλπο του Μούδρου, που 

είναι ένα. από τους μεγαλύτερους και ασφαλέστερους φυσικούς όρμους της 

Μεσογείου, ως ορμητήριο του στόλου του για την απελευθέρωση των νησιών του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου και η Λήμνος ήταν το πρώτο νησί που απελευθερώθηκε 

στις 8 Οκτωβρίου 1912. 

 Τρία χρόνια αργότερα, κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,  ο 

Μούδρος αποτέλεσε βάση και σταθμό ανεφοδιασμού των Συμμαχικών 

Δυνάμεων για την εκστρατεία της Καλλίπολης του 1915. Αγκυροβόλησαν τότε 

στον κόλπο περίπου 500 πλοία και φιλοξενήθηκαν στην περιοχή ως και 30.000 

στρατιώτες. Το 1918 ο Μούδρος ξαναέρχεται στο προσκήνιο, αφού εδώ 

υπογράφεται η περίφημη «Συνθήκη του Μούδρου», συμφωνία ανακωχής 

μεταξύ των Συμμαχικών Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Στο ψηλότερο σημείο του χωριού, και μάλιστα στο κέντρο, δεσπόζει για 

περισσότερα από 100 χρόνια, ο μεγαλοπρεπής  ναός του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου (Ευαγγελίστρια) που είναι τοπόσημο για τη περιοχή.  Είναι ορατός από 

πολύ μακριά, υποδέχεται  και καλωσορίζει όλους όσους έρχονται στον τόπο είτε 

από τη στεριά ή από τη θάλασσα. Αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο μνημείο 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Χτίστηκε το 1903-1904 με συνδρομή του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου  Μουδρινών της  Αμερικής,  αλλά και με προσωπική 



εργασία των ντόπιων κατοίκων. Τα  επίσημα εγκαίνια του ναού έγιναν στις 12 

Μαΐου 1919.  

Είναι τρίκλιτη βασιλική με δύο καμπαναριά στην πρόσοψη, την οποία κοσμεί, 

επίσης, ένας μεγάλος ρόδακας. Στο εσωτερικό του ναού φυλάσσεται η 

αναπαράσταση του Επιταφίου Θρήνου πάνω σε παχύ ύφασμα που 

κατασκευάστηκε στη Ρωσία. Τον Επιτάφιο χάρισε στον Ευαγγελισμό ο ναύαρχος 

Κουντουριώτης ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Θεό μετά την απελευθέρωση της 

Λήμνου από τους Οθωμανούς το 1912.  

Η Ευαγγελίστρια, είναι ένα κόσμημα, το οποίο ξεχωρίζει πρώτον λόγω της θέσης 

της και δεύτερον λόγω του όγκου της και της αρχιτεκτονικής της. Δεν μπορούσε 

αυτό το μνημείο να περάσει απαρατήρητο στα μάτια των ανθρώπων των 

συμμαχικών δυνάμεων που είχαν στρατοπεδεύσει στο Μούδρο, και γενικότερα 

στην ευρύτερη περιοχή, κατά την περίοδο 1914-1918  για την εκστρατεία της 

Καλλίπολης. Το μνημείο αυτό έγινε θέμα φωτογράφισης από τους στρατιώτες των  

συμμαχικών δυνάμεων και   η ωραιότητα του ναού αποτυπώθηκε σε πολλές 

φωτογραφίες οι οποίες έγιναν επιστολικά δελτάρια (κάρτ ποστάλ) που στέλνονταν 

από τους στρατιώτες προς τους οικείους τους σε όλο τον κόσμο. Η αρχιτεκτονική του 

ναού μέσα από αυτά τα επιστολικά δελτάρια τράβηξε την προσοχή ξένων εκδοτικών 

οίκων οι οποίοι τύπωσαν νέα επιστολικά δελτάρια σε διάφορες γλώσσες, για να 

προβάλουν τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία των ελληνικών εκκλησιών.   

 



 

 

Ως αναπληρωτής Μαθηματικός στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μούδρου, καθημερινά αντικρίζω την Ευαγγελίστρια από πολύ μακριά να με 

καλωσορίζει. Προέτρεψα, λοιπόν,  τους μαθητές του πρώτου τμήματος της Τρίτης 

Τάξης του Γυμνασίου «Αργύριος Μοσχίδης» του Μούδρου κατά το Σχολικό Έτος 

2021-2022 να προσεγγίσουν βιωματικά τα μαθηματικά της Β’  και  Γ’ Γυμνασίου και 

να μελετήσουν με την επίβλεψη μου κάποια στοιχεία στο εξωτερικό τμήμα του 

ναού.   

Εισαγωγή. 

Η τριγωνομετρία πρωτοξεκίνησε κατά την αρχαιότητα σαν κλάδος που βοήθησε 

την Αστρονομία. Οι αρχαίοι Έλληνες που ασχολήθηκαν με την Αστρονομία είναι 

και οι θεμελιωτές της τριγωνομετρίας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν ο Ερατοσθένης ο 

Κυρηναίος, ο Ίππαρχος και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος. Στη συνέχεια η τριγωνομετρία 

εφαρμόστηκε στην Τοπογραφία για τη μέτρηση του ύψους, όπως υψηλών δένδρων, 

πύργων, απόκρημνων βραχονησίδων και οποιωνδήποτε υψηλών  κτισμάτων. Η ίδια 

μέθοδος χρησιμοποιείται και σήμερα, αλλά οι μετρήσεις είναι πιο ακριβείς λόγω 

της τεχνολογικής εξέλιξης των οργάνων μέτρησης.  

Στην αρχαία Ελλάδα του 6ου π.Χ αιώνα, τα φυσικά μεγέθη, όπως το βάρος, το 

μήκος, η επιφάνεια και ο όγκος. έδωσαν αφορμές για μέτρηση και για σύγκριση, 



δηλαδή για λόγους και αναλογίες. Ο Πυθαγόρας ήταν από τους  πρώτους Έλληνες 

που ασχολήθηκαν με τους λόγους και τις αναλογίες φυσικών αριθμών. Το 

πρόβλημα που είχε προκύψει τότε, ήταν η διαίρεση ενός ευθυγράμμου τμήματος σε 

δύο μέρη, έτσι ώστε ο λόγος ολόκληρου του τμήματος προς το μεγαλύτερο τμήμα 

να είναι ίσος με τον λόγο του μεγαλύτερου προς το μικρότερο. Στη γλώσσα της 

γεωμετρίας το πρόβλημα αυτό διατυπώνεται ως «διαίρεση τμήματος σε μέσο και 

άκρο λόγο». Ορισμένοι ιστορικοί ανάγουν την προέλευσή του στην Πυθαγόρεια 

σχολή, όμως γραπτή απόδειξη του προβλήματος έχουμε στο Βιβλίο ΙΙ των 

«Στοιχείων» του Ευκλείδη. Το 15ο – 16ο αιώνα αναζωογονείται το ενδιαφέρον για τη 

διαίρεση σε μέσο και άκρο λόγο σε σχέση με τις εφαρμογές της στη Γεωμετρία και 

την αρχιτεκτονική και εισάγεται ο όρος Χρυσή Τομή από τον Λεονάρδο ντα Βίντσι. 

Η αναλογία της χρυσής τομής, όπου εμφανίζεται, δίνει την αίσθηση της 

αρμονίας, η οποία παρατηρείται ανάμεσα στα μήκη των μελών του ανθρώπινου 

σώματος, αλλά και στις διαστάσεις των σχημάτων πολλών φυτών και ζώων, γι’ 

αυτό ονομάσθηκε επίσης  Θεϊκή αναλογία  από τον Λουκά Πατσόλι. . Ο λόγος της 

χρυσής τομής συμβολίζεται διεθνώς με το γράμμα «φ» και προέρχεται από το 

όνομα του γλύπτη της κλασικής αρχαιότητας, τον Φειδία, που ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε αυτή  την αρμονία  στις διαστάσεις της βάσης του ναού του 

Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών. Εφαρμογές της Χρυσής Τομής 

παρατηρούνται, εκτός από την αρχιτεκτονική, στη γλυπτική, στη ζωγραφική, αλλά 

ακόμα και στη μουσική.  

Με την παρούσα εργασία υπολογίζουμε το ύψος των δύο πολύ υψηλών και 

επιβλητικών καμπαναριών του ναού της Ευαγγελίστριας. Η πρόσοψη κάθε 

καμπαναριού αποτελείται από τρία μέρη και, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, 

είναι αρκετά καλά διαχωρισμένα μεταξύ τους. Το κάτω μέρος είναι πετρόχτιστο, το 

επόμενο τμήμα, που είναι χρώματος λευκού, φθάνει μέχρι τη σκέπη της εκκλησίας 

και το τελευταίο μέρος  βρίσκεται ολόκληρο πάνω από τη σκεπή και καταλήγει σε 

έναν τρούλο όπου στηρίζεται ένας λευκός Σταυρός. Εκτός από τον υπολογισμό του 

ύψους υπολογίσαμε και το ύψος των παραπάνω τμημάτων και οδηγηθήκαμε στο 



εκπληκτικό συμπέρασμα ότι τα δύο από τα τρία μέρη του καμπαναριού έχουν την 

αναλογία της χρυσής τομής.    

 

Περιγραφή της Μεθόδου Μέτρησης. 

Όλοι οι υπολογισμοί βασίστηκαν στην Τριγωνομετρία και για τη μέτρηση των 

γωνιών χρησιμοποιήσαμε το γωνιομετρικό όργανο της φωτογραφίας, που ήταν 

δικής μου επινόησης. Ο ένας βραχίονας του γωνιόμετρου τοποθετήθηκε και  

σταθεροποιήθηκε στο δάπεδο της αυλής της εκκλησίας, ακριβώς απέναντι από το 

αριστερό καμπαναριό, και στη συνέχεια μετρήσαμε και καταγράψαμε την 

απόσταση μεταξύ της κορυφής του γωνιόμετρου και της βάσης  του καμπαναριού. 

Στον άλλο βραχίονα που είναι μεταβλητός, εφαρμόσαμε ένα δείκτη Laser, ο οποίος 

έστελνε μία φωτεινή κηλίδα στα σημεία  που θέλαμε να μετρήσουμε το ύψος τους  

και καταγράψαμε τις αντίστοιχες γωνίες. 

Λέξεις Κλειδιά. Οξεία γωνία, ορθογώνιο τρίγωνο, εφαπτομένη, ύψος, λόγος  και 

χρυσή τομή.    



Μαθηματικό Υπόβαθρο. 

Τριγωνομετρική Εφαπτομένη 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α – 90ο . 

 

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η εφαπτομένη οξείας γωνίας ορίζεται ως  το πηλίκο 

της απέναντι κάθετης πλευράς προς την προσκείμενη κάθετη πλευρά δηλαδή   

εφω =
ΑΓ

ΑΒ
 . 

Αν θεωρήσουμε την πλευρά ΑΓ = h ως το ύψος ενός κτηρίου, ΑΒ = d την οριζόντια 

απόσταση της κορυφής ενός γωνιόμετρου από τη βάση του κτηρίου, η οποία μπορεί 

να μετρηθεί, άρα είναι γνωστή και ω τη γωνία που σχηματίζει η οπτική ακτίνα ΒΓ  

με το οριζόντιο επίπεδο, τότε έχουμε   𝜀𝜑ω =
ℎ

𝑑
   ή  h = d∙ 𝜀𝜑𝜔  (1)  

 Επομένως,  το ύψος ΑΓ είναι γνωστό.   

 

 

 

 

 



 

Χρυσή Τομή. 

Δύο ευθύγραμμα τμήματα με μήκη α και β και 𝛼 > 𝛽 έχουν αναλογία  χρυσής 

τομής,  αν ισχύει η παρακάτω ισότητα 

  𝛼+𝛽

𝛼
=  

𝛼

𝛽
   (2)  

   Έστω  𝜑 =  
𝛼

𝛽
  τότε έχουμε 

   
  𝛼+𝛽

𝛼
=  

𝛼

𝛽
= 𝜑    και    

 𝛽

𝛼
=  

1

𝜑
  

  Η (2) γράφεται    
𝛼

𝛼
+

𝛽

𝛼
=

𝛼

𝛽
    

    ή   1 + 
1

𝜑
= 𝜑  Η απαλοιφή παρονομαστών δίνει 

         φ + 1 = 𝜑2 

     ή   𝜑2 − 𝜑 − 1 = 0 η οποία είναι β’ βαθμού εξίσωση.  

Λύνοντας την εξίσωση βρίσκουμε  

φ =  
1+√5

2
  = 1,618033…     ή     φ =  

1−√5

2
 = -0,61803… 

Επειδή το φ εκφράζει το  λόγο δύο  θετικών ποσοτήτων, το φ είναι θετικό οπότε  

φ =  
1+√5

2
  = 1,618033…       

 

 

 

 





 

Αποτελέσματα των Μετρήσεων. 

Η απόσταση του γωνιομετρικού οργάνου από τη βάση του αριστερού 

καμπαναριού ήταν d = 19,80 m. Στη συνέχεια μετρήσαμε τις γωνίες           

ω1  = 18ο ,   ω2  = 35ο,  ω3  = 43ο ,  ω4  = 44ο   και   ω5  = 45ο,  όπως 

φαίνονται στο σχήμα. 

Εφαρμόζοντας τον τύπο (1) στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΖ έχουμε  

                          ΑΖ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑 𝜔5                                  

                           ΑΖ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑45𝜊 

                           ΑΖ =19,80 ∙ 1 

                            ΑΖ =19.80m  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν. ότι το ύψος του καμπαναριού μαζί με το 

Σταυρό είναι 19,80m. 

Το πιθανότερο είναι το ύψος αρχικά να ήταν 20m ή λίγο περισσότερο. Η 

διαφορά οφείλεται πρώτον στις παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου  μέσα στα παρελθόντα  118, έτη  οπότε έχουμε μία 

μικρή ανύψωση του δαπέδου της αυλής, και δεύτερον σε κάποια απόκλιση 

του γωνιομετρικού οργάνου.  

●   Εφαρμόζοντας τον τύπο (1) στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ έχουμε  

                            ΑΒ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑 𝜔1                                  

                            ΑΒ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑18𝜊 

                             ΑΒ =19,80 ∙ 0,3249 

                              ΑΒ = 6,433m 



●    Ομοίως, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΓ έχουμε 

                               ΑΓ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑 𝜔2  

                               ΑΓ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑35𝜊 

                                ΑΓ =19,80 ∙ 0,7002 

                                   ΑΓ = 13,8639m 

Επίσης,                                   

●  στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΔ  έχουμε  

                                  ΑΔ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑 𝜔3  

                                   ΑΔ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑43𝜊 

                                   ΑΔ =19,80 ∙ 0,9325 

                                    ΑΔ = 18,4635m 

●  στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΕ  έχουμε   

                                    ΑΕ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑 𝜔4  

                                    ΑΕ = 19,80 ∙ 𝜀𝜑44𝜊 

                                    ΑΕ =19,80 ∙ 0,9657 

                                     ΑΕ =19.1208m  

Επομένως, η απόσταση μεταξύ των σημείων  Β και Γ είναι  

         ΒΓ = ΑΓ – ΒΓ  

               = 13,8639 – 6,433                                                                    

               =  7,4309m 



και  η απόσταση μεταξύ των σημείων  Γ και Δ είναι   

         ΓΔ = ΑΔ – ΑΓ 

               =  18,4635 – 13,8639 

               = 4.5996m.  

Υπολογίζουμε τους λόγους: 

 

ΒΓ+ΓΔ

ΒΓ
=  

7,4309+4.5996

7,4309
 =

12,0305

 7,4309
 = 1,61  

 και     
ΒΓ

  ΓΔ
=  

7,4309

4.5996
 = 1.61  

Επομένως, τα τμήματα Β-Γ και Γ-Δ έχουν αναλογία χρυσής τομής. 

 

Τέλος, το ύψος του Σταυρού στο πάνω μέρος του καμπαναριού είναι  

ΕΖ = 19,80 – 19.1208 = 0,6792  ≅  0,70 m  και γι’ αυτό είναι ορατός από πολύ 

μακριά.  

 

Στη δράση αυτή συμμετείχαν οι μαθητές: Αγέρας Χρήστος, Βακουφτσής 

Βάϊος, Βαρίτης Δημήτριος, Βασιλέρη Βαρβάρα, Βελβέ Ελπίδα, Γιαννέλης 

Χαράλαμπος, Γκόλιας Γεώργιος, Θωμά Μαρία, Καβαλέρος Βασίλειος, 

Καβαλέρος Χρήστος, Καμβύση Αθηνά, Καρυδάκης Λεωνίδας, Κυριάκου 

Ειρήνη, Λυβερίου Αναστασία και Μαυρολαμπάδου Ελισάβετ.  

Πολύτιμη, στις μετρήσεις ήταν η βοήθεια του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής 

του Γυμνασίου, κ. Βασιλείου Λασκαρέλια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω 

τον μαθητή της Α’ Γυμνασίου Ηλία Κυριαζή, ο οποίος προσήλθε στο χώρο 

της εκκλησίας ένα Σάββατο απόγευμα, λίγο πριν την δύση του ηλίου και  

με βοήθησε να επαληθεύσω τις μετρήσεις μας. Ο λόγος που πήγαμε λίγο 

πριν τη δύση του ηλίου ήταν  για να έχουμε καλύτερη οπτική εικόνα της 

φωτεινής κηλίδας από to δείκτη laser. 



Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω  τη διευθύντρια του Γυμνασίου Μούδρου την  

κυρία Μαρία Παπαπαναγιώτου, που πάντα εμπνέει, ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές  σε καινοτόμες 

δράσεις. 
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