
ΤΗΕ TEMPLE OF GOD WISDOM IN KOMOTINI 

 The Temple of God Wisdom in Komotini is dedicated to Divine 

Sophia, the wisdom of Speech or the Speech of God, that is to Christ 

himself. It is the third largest temple in the city of Komotini and is a special 

jewel. 

 The foundation of the temple was held on May 8 in 1930 by 

Metropolitan Anthimos (1922-1938). In the foundation of the temple, then 

Prime Minister Eleftherios Venizelos (1928-1932) attended. The temple was 

inaugurated by Metropolitan Timothy (1954-1974), however, unknown 

remains the exact date of inauguration. 

 The temple was built by the refugees who came and settled after the 

Asia Minor Destruction (1922), who brought their culture and tradition with 

them. The plot on which the temple was built was a property of the Holy 

Metropolitan Church of the Virgin Mary and used as a Cemetery. 

 According to oral testimonies, there were two small temples, which 

were depressed and the majestic temple was built above them. Outside, on 

the eastern side of the temple, there is a monument of fallen Ethno-

hieromartyr clergy, who were slaughtered during the Bulgarian occupation 

in 1941-1944. 

The two photographs accompanying the text come from the foundation of 

the Temple.  

*You can transfer to the digital clip of the Temple via Google maps by 

clicking on the link below: 

https://www.google.com/maps/@41.1149345,25.3972414,99m/data=!3m1!1e3 

 

https://www.google.com/maps/@41.1149345,25.3972414,99m/data=!3m1!1e3


Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Ο ναός της Του Θεού Σοφίας της πόλεως της Κομοτηνής, είναι αφιερωμένος 

στην Θεία Σοφία, τη Σοφία του Λόγου ή το Λόγο του Θεού, δηλαδή στον ίδιο τον 

Χριστό. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ναός μέσα στην πόλη της Κομοτηνής και 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο κόσμημα.  

Η θεμελίωση του ναού πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου το 1930 από τον 

μητροπολίτη Μαρωνείας Άνθιμο (1922-1938). Στη θεμελίωση του ναού 

παρευρέθηκε και ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος (1928-1932). Ο 

ναός εγκαινιάστηκε από τον μητροπολίτη Τιμόθεο (1954-1974) ωστόσο, άγνωστη 

παραμένει η ακριβής ημερομηνία των εγκαινίων.  

Ο ναός οικοδομήθηκε από τους πρόσφυγες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν 

μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922), οι οποίοι έφεραν μαζί τους τον 

πολιτισμό τους και την παράδοσή τους.  Το οικόπεδο πάνω στο οποίο χτίστηκε ο 

ναός ανήκε στον ιερό μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και 

χρησιμοποιείτο ως κοιμητήριο.  

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, στον χώρο αυτό υπήρχαν δύο μικροί 

ναοί, οι οποίοι γκρεμίστηκαν και επάνω σε αυτούς χτίστηκε ο μεγαλοπρεπής ναός. 

 Εξωτερικά, στην ανατολική πλευρά του ναού υπάρχει μνημείο πεσόντων 

εθνο-ιερομαρτύρων κληρικών, οι οποίοι σφαγιάστηκαν κατά την διάρκεια της  

βουλγαρικής κατοχής 1941-1944. 

Οι δυο φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο προέρχονται από την 

θεμελίωση του ναού. 

* Έχετε την δυνατότητα να μεταφερθείτε στο ψηφιακό αποτύπωμα του ναού 

μέσω της Google map, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

.https://www.google.com/maps/@41.1149345,25.3972414,99m/data=!3m1!1

e3 
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