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Η Νάουσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είναι 

μια πόλη όμορφη, προικισμένη από τη φύση, 

δουλεμένη από τους κατοίκους της και κυρίως είναι 

μία πόλη σχεδόν ανεξάρτητη στα μαύρα χρόνια της 

σκλαβιάς. 

Τα πλούτη και την ευημερία της τα χρωστάει στη 

μητέρα του Σουλτάνου, που την προστατεύει. Οι 

φόροι που πληρώνει η Νάουσα στη βαλιντέ 

Σουλτάνα της εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της. 

«Ποδάρι τούρκινο»  δεν πατάει στην πόλη. Οι φόροι 

εισπράττονται από τους απεσταλμένους της 

Σουλτάνας στην είσοδο της πόλης, στον «Φόρο». 



«Ελεύθερη Μητρόπολη των Χριστιανών της Πέραν του Αξιού Μακεδονίας», ονομάζει τη Νάουσα ο 

Γάλλος ιστοριογράφος  Πουκεβίλ.  

Ποιος θα το περίμενε λοιπόν μια τέτοια πόλη να 

μπει στον Αγώνα; Με επικεφαλής εκλεκτά τέκνα 

του ο λαός της Νάουσας θεώρησε χρέος του να 

πάρει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα, που είχε 

ήδη αρχίσει και βρισκόταν σε εξέλιξη στην Νότια 

Ελλάδα. Άλλωστε δεν θα ήταν η πρώτη φορά, 

αφού μερικά χρόνια πριν, στα 1795, οι Ναουσαίοι 

είχαν αποκρούσει τρεις πολιορκίες του Αλή πασά 

των Ιωαννίνων, ο οποίος έφτασε στο σημείο να 

πει: «Το Σούλι κι αν με γέρασε, η Νάουσα θα με 

πεθάνει.» 

Μυημένοι από νωρίς οι πρόκριτοι του τόπου στην Φιλική Εταιρεία, έχοντας παράδοση οι κάτοικοι 

στην οπλουργία και στην πολεμική τέχνη, πλαισιωμένοι από Αρματωλούς και Κλέφτες του Βερμίου,  



με αρχηγούς μεγάλες μορφές, όπως ο Ζαφειράκης Λογοθέτης, ο γερο- 

Καρατάσος και ο Αγγελής Γάτσος από την Έδεσσα, αποφασίζουν να 

μπουν στην Επανάσταση. 

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στις 19 Φεβρουαρίου του 1822, στην 

εκκλησιά του «Αγια – Δημήτρη» κηρύσσεται η επανάσταση. Στις επτά 

πύλες της Πόλης ανυψώνεται η επαναστατική σημαία κι ο Αγώνας 

αρχίζει. 

Οι γενναίοι μαχητές του γερο- Καρατάσου, του Αγγελή 

Γάτσου και άλλοι καπεταναίοι της ευρύτερης περιοχής 

πετυχαίνουν σπουδαία νίκη εναντίον των Τούρκων στο 

Μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά. Οι Τούρκοι υποχωρούν 

ταπεινωμένοι με 1.300 νεκρούς.  

Οι δικοί μας νεκροί είναι μόλις 13. 



Τα νέα φτάνουν μέχρι τον Σουλτάνο. Η εντολή του είναι 

ξεκάθαρη και αμείλικτη: «Πέτρα στην πέτρα να μη μείνει κι ούτε 

φωνή αλέκτορος να μην ακουστεί ξανά». Η είδηση ότι ο Εμπού 

Λουμπούτ  κινείται εναντίον της Νάουσας φέρνοντας μαζί του 

18.000 στρατό και πολλά κανόνια αναγκάζει τους καπεταναίους 

να επιστρέψουν στη Νάουσα κι εκεί να οχυρωθούν. Η Νάουσα 

πολιορκείται στενά, αλλά δεν πέφτει. Ο σφαγέας Λουμπούτ 

στέλνει απεσταλμένους και τάζει στον Ζαφειράκη αμνηστία και 

πλούτη. Οι Ναουσαίοι αρνούνται και δια στόματος Ζαφειράκη 

απαντούν: «Μπέσα στους Αγαρηνούς δεν δίνουμε: Ή θα 

λευτερωθούμε ή θα πεθάνουμε!» 

10 ημέρες βαστάει  η άμυνα της πόλης.  Στις  4 του Απρίλη οι Τούρκοι μπαίνουν στην πόλη κι ο 

χαλασμός αρχίζει. 

 «Στη Νάουσα διαδραματίζονται σκηνές φρίκης και τρόμου, τις οποίες αδυνατούμε να 

περιγράψουμε για το μέγεθος και τον πόνο ψυχής που προκαλούν…»  

Ευστάθιος Στουγιαννάκης, ιστορικός 



Οι Τούρκοι μπαίνουν στην πόλη από την πύλη του 

Αγίου Γεωργίου.  Μέσα στο ναό, την ώρα της Θείας 

Λειτουργίας σφαγιάζονται πέντε ιερείς. Ο δρόμος μέχρι 

την πύλη της Υπαπαντής καλύπτεται από κουφάρια. 

Όλοι οι δρόμοι της πόλης γεμίζουν νεκρούς. Οι 

Τούρκοι δεν δείχνουν έλεος σε κανέναν. Γυναίκες, 

παιδιά, γέροι, όλοι βρίσκουν φρικτό θάνατο.  13 

Ναουσαίες μαζί με τα παιδιά τους, για να αποφύγουν 

την ατίμωση,  πέφτουν στον καταρράχτη της 

Αράπιτσας. Η Νάουσα λεηλατείται και μετά καίγεται 

ολοσχερώς. 

Τίποτα δεν μένει όρθιο. Σώζεται μόνο ο ναός του 

Τιμίου Προδρόμου που οι Ναουσαίοι σήμερα τον 

αποκαλούν έσω (μέσα) Πρόδρομο.  Χιλιάδες Ναουσαίοι 

αιχμάλωτοι οδηγούνται δεμένοι μπροστά στον πασά. 



Ο πασάς τούς ρωτάει αν δέχονται να αλλαξοπιστήσουν κι όταν εκείνοι αρνιούνται τους 

αποκεφαλίζει. 

Ίσα με 2.000 Ναουσαίοι σφαγιάζονται και κρεμιούνται 

στο κιόσκι. Ένα θαύμα σταματάει τη σφαγή! Ένας ράφτης, 

ο Νεομάρτυρας Νικόλαος Κοκοβίτης, μόλις 

αποκεφαλίζεται, σηκώνεται και ακέφαλος αρχίζει να 

περπατάει. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από το χώρο 

σφαγής και υπερπηδάει 

κι ένα χαντάκι λίγο πιο 

κάτω από το κιόσκι.  . Οι 

Τούρκοι τρομοκρατούνται από το θέαμα κι ο πασάς δίνει διαταγή 

να σταματήσει η αιματοχυσία.  

Στο κιόσκι συγκεντρώνονται τρεις πυραμίδες από αδούλωτα 

κεφάλια για να σταλούν δώρο στον Σουλτάνο. 



Οι γυναίκες των καπεταναίων μαζί με όσους επέζησαν από 

τη σφαγή οδηγούνται αιχμάλωτοι στη Θεσσαλονίκη. Τα 

αβάσταχτα μαρτύρια τους συνεχίζονται. Κάποιες θάβονται 

μέχρι τη μέση μέσα στο τσιμέντο και υποβάλλονται σε 

βασανιστήρια για να αλλαξοπιστήσουν. Η Καρατάσαινα 

ξεψυχάει μέσα σε ένα τσουβάλι με οχιές. Στην εκκλησιά της 

Αγια Σοφιάς θάβουν ως το λαιμό την Ζαφειράκαινα,  που 

ξεψυχάει μετά από πέντε  ημέρες βασανιστηρίων. 

  



Άμοιρη Νιάουστα  

Άμοιρη Νιάουστα γιατί 

Σήκωσες το κεφάλι; 

Τι γύρευες και διάλεξες  

μονάχη τον χαμό σου; 

 

Μην τάχα το λησμόνησες 

Πως σ’ αναθρέψαν Τούρκοι 

Κι αφέντισσα σε κάνανε 

Και πλούτη σου χαρίσαν; 

 

Τίποτε δεν λησμόνησα 

Και τα θυμούμαι όλα. 

Μα Τούρκοι κι αν μ΄ανάθρεψαν 

Ρωμιοί με κατοικήσαν. 

 

Κι όσο στην άμοιρη σκλαβιά  

Θα ζει η Ρωμιοσύνη, 

Πλούτη κι ανέμελη ζωή 

Σε μένα δεν ταιριάζουν… 

 

 



 

 

Όλους αυτούς τους ανθρώπους, τις Ναουσαίες και τους 

Ναουσαίους, τα παιδιά,  αυτούς τους κατά χρέος Εθνομάρτυρες και 

κατά την πίστη τους Νεομάρτυρες, που ομολόγησαν την πίστη 

τους, αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν και γι αυτό θανατώθηκαν,  

τιμάει η εκκλησία μας κι όλος ο λαός της Νάουσας κάθε χρόνο την 

Κυριακή του Θωμά μετά το Πάσχα. 

 

 

 

(Εικόνες και κείμενα από το βιβλίο 

 ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ,  

του Νικόλαου Χατζηιωάννου) 


