
 

Οδός Αγίου Ιωάννου 

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπως οι πολλές εκκλησίες της Κέρκυρας, 
ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής εκκλησίας με ξύλινη κεραμοσκεπή. Η 
εκκλησία κτίστηκε τον 15ο αιώνα (1480) και η εξωτερική όψη της είναι απλή χωρίς 
εξώφυλλα στα παράθυρα. Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού 
αποτελούν το καμπαναριό με το διάτρητο τοίχωμα, και η βαθμωτή στέγη. Στη 
δυτική, νότια και βόρεια πλευρά, η εκκλησία περιβάλλεται από εξωνάρθηκα 
σχήματος Π. Ο κυρίως ναός, υπερυψωμένος σε σχέση με τον περιμετρικό διάδρομο, 
φωτίζεται από τα ημικυκλικά παράθυρα που έχει στις μακριές πλευρές του. Στον 
εξωνάρθηκα σώζονται ορισμένες τοιχογραφίες καθώς και αρκετές επιτάφιες πλάκες 
μία από τις οποίες καλύπτει τον τάφο ενός Ρώσου πλοιάρχου που απεβίωσε το 
1799 και μια άλλη, που φέρει την επιγραφή «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ», η 
οποία καλύπτει τον τάφο ενός εφημέριου του ναού.  
Στο εσωτερικό του ναού, χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η «ουρανία», 

ζωγραφισμένη από το Σπ. 
Σπεράντζα το 1773, καθώς 
και ο άμβωνας, ο οποίος 
μετά από παράκληση του 
Νικηφόρου Θεοτόκη, 
τοποθετήθηκε στο δεξιό 
τμήμα του ναού ώστε κατά 
το κήρυγμά του να είναι 
στραμμένος προς το 
πλήθος το οποίο γέμιζε το 
ναό, το νάρθηκα αλλά και 
την πλατεία. Το μαρμάρινο 
τέμπλο είναι 



διακοσμημένο με περίφημα έργα των Επτανησιακών Σχολών Ζωγραφικής του 
Γεωργίου Χρυσολωρά, Τζένου και Εμμανουήλ Μπουνιαλή-Τζάννε. Άλλα αξιόλογα 
έργα που διαθέτει ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου είναι ο 
Εσταυρωμένος του Σπεράντζα, ακριβώς πάνω από το Δεσποτικό θρόνο, ο 
Επιτάφιος, η Κοίμηση της Θεοτόκου και άλλες φορητές εικόνες του ναού. Στο ναό 
υπάρχει και λάρνακα με τα λείψανα των Αγίων Ιωάννου Χρυσοστόμου και Ιωάννου 
Δαμασκηνού.  
 
Ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος της Κέρκυρας υπήρξε από τους πρώτους Καθεδρικούς 
Ναούς των Μεγάλων Πρωτοπαπάδων. Από τους διαπρεπέστερους ιερείς που 
υπηρέτησαν σε αυτόν τον ναό υπήρξαν ο Νικηφόρος Θεοτόκης και ο Αναστάσιος 
Αυλωνίτης, ενώ ορισμένοι από τους πιστούς της συγκεκριμένης εκκλησίας υπήρξαν 
γνωστοί ευγενείς της Κέρκυρας όπως ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας και ο συγγραφέας Ιάκωβος Πολυλάς.  
 
Η εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο με γιορτή στις 29 Αυγούστου. Ο 
ναός είναι επίσης αφιερωμένος στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Διονύσιο. 
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