
 
Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Νάουσα βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της πόλης ανάμεσα στους 

Ναούς της Παναγίας και του Αγίου Μηνά 

 
Χτίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, πριν την επανάσταση και καταστροφή της Νάουσας το 1822. 

Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου ήταν το μοναδικό κτίσμα που γλίτωσε από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας 

το 1822. Μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν ότι πολλά γυναικόπαιδα, που είχαν καταφύγει εκεί, 

παρακαλούσαν τον Άγιο να τους σώσει. Όταν οι Τούρκοι περικύκλωσαν το ναό κι ένας από αυτούς 

επιχείρησε να σπάσει την πόρτα με τσεκούρι, αυτό γύρισε αντίθετα και τον χτύπησε θανάσιμα. Οι 

Τούρκοι θεώρησαν αυτό που συνέβη σημάδι από το Θεό, φοβήθηκαν και έφυγαν. Έτσι ο ναός και ο κόσμος 

μέσα σ' αυτόν σώθηκαν.  

Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου είναι ένας μικρός ναός. Το εσωτερικό του είναι χτισμένο σε διαφορετικά 

ύψη. Τα μέρη του ναού επικοινωνούν εσωτερικά με μικρές σκάλες. Μέσα στο ναό υπάρχει και 

γυναικωνίτης. Η οροφή του ναού είναι οριζόντια και ξύλινη. Το δάπεδό του είναι παλιό και αποτελείται 

από μεγάλες ορθογώνιες πλάκες λευκού μαρμάρου. Μπροστά από το Ιερό βήμα, στο ανατολικό τμήμα του 

ναού ορθώνεται ξύλινο τέμπλο. Πάνω από την Ωραία Πύλη, υψώνεται ένας μεγαλοπρεπής σταυρός.  

Μέσα στον ναό δεν υπάρχουν τοιχογραφίες. Υπάρχουν όμως ενδιαφέρουσες φορητές εικόνες, που πολλές 

από αυτές αγιογραφήθηκαν από  Ναουσαίους αγιογράφους. Κάποιες από τις εικόνες του ναού είναι: του 

Αγίου Νικολάου (1815), της Θεοτόκος της οδηγήτριας (1815), των 12 Προφητών και των Δικαίων της 

Παλαιάς Διαθήκης (1815), του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Παρασκευής με σκηνές από το βίο της 

(1815), του  Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου (1868) του Ευαγγελισμού  και του Αγίου Τρύφωνος (1887) 

Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου σήμερα λειτουργεί ως παρεκκλήσι του ενοριακού ναού του Αγίου Μηνά 

Νάουσας.  

Οι Ναουσαίοι αγαπούν ιδιαίτερα τον μικρό αυτό ναό με την μεγάλη ιστορία. Μια ιστορία απόλυτα 

συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης τους, της Νάουσας. 
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