Εις Μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτη Ρεθύμνης κυρού Ανθίμου

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

του Ν. Χ. Βικέτου, Εκπαιδευτικού, Γενικού Γραμματέα Ενώσεως Σμυρναίων / ιστοσελίδα
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ

Ανήμερα της Παναγίας (15/8), την οποία ιδιαιτέρως τιμούσε, μετέστη προς τον Ουρανό ο
μικρασιατικής καταγωγής Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρός ΄Ανθιμος, ενώ
νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο
αοίδιμος ΄Ανθιμος (κατά κόσμον Γεώργιος Συριανός), Μητροπολίτης Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου, υπέρτιμος και έξαρχος ΄Ανω Κρήτης και Πελάγους Κρητικού, όπως ήταν ο
πλήρης εκκλησιαστικός του τίτλος, γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1953 στους Αστρακούς
Πεδιάδος Ηρακλείου. Αποφοίτησε από τη Θεολογική και τη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Γενεύη και το Παρίσι.
Στις 2 Απριλίου 1977 εκάρη μοναχός στην Ι. Μονή Αγκαράθου. Διάκονος χειροτονήθηκε
στις 18 Αυγούστου 1977 και πρεσβύτερος στις 8 Ιανουαρίου 1978.
Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στην Ι. Αρχιεπισκοπή Κρήτης (1977-1983) και στην Ι.
Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου (1983-1996). Διετέλεσε ηγούμενος της Ι. Μονής
Ατάλης – Μπαλή και Γραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της
Κρήτης. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εξελέγη στις 24 Οκτωβρίου 1996.
Διετέλεσε γεν. γραμματέας του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου Αθηνών (1975-1976),
πρόεδρος του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών (1990-1996) και μέλος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Κρητών Θεολόγων (1995-1996).
Συνέγραψε και δημοσίευσε πλήθος άρθρων και μελετών.
Το σεπτό σκήνωμα του Ιεράρχη μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Ρεθύμνου το
μεσημέρι της Δευτέρας (16/8) και εξετέθη σε λαϊκό προσκύνημα. H εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε την Τρίτη, στις 11 π.μ., και παρά την υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε,
πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κατευοδώσουν τον ΄Ανθιμο στο τελευταίο του ταξίδι.
Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. ΄Ανθιμος, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Επίσκοπος
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Νομάρχης Ρεθύμνης κ.
Γιώργος Παπαδάκης και ο Δήμαρχος της πόλης κ. Γιώργος Μαρινάκης.
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Η σορός του αοίδιμου Μητροπολίτη ΄Ανθιμου ενταφιάστηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού
Ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Κοιμητήριο Ρεθύμνου. Θλίψη στους Μικρασιάτες της Κρήτης
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης κυρός ΄Ανθιμος, Αλατσατιανός την καταγωγή από
την πλευρά της μητέρας του, έφυγε από τον κόσμο μας έχοντας κερδίσει την αγάπη, την
αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη των Μικρασιατών της Κρήτης για ό,τι έπραξε είτε ως
πρεσβύτερος – αρχιμανδρίτης είτε ως επίσκοπος για να κρατηθεί ζωντανή η πνευματική
κληρονομιά των πατρίδων της «καθ’ ημάς Ανατολής».
Συντετριμμένος για το θάνατο του Ιεράρχη, ο σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου
Ρεθυμνίων Μικρασιατών κ. Παρασκευάς Συριανόγλου, μας μίλησε για την προσφορά του
μακαριστού ΄Ανθιμου στο Σύλλογο: «Επί έξι ολόκληρα χρόνια εργάστηκε με ζήλο και
αυταπάρνηση για να υπηρετήσει τους σκοπούς του σωματείου μας.
΄Εβαλε στόχους, χάραξε πορεία, συνήγειρε συνειδήσεις, πρωτοστάτησε στον αγώνα για
την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης του Συλλόγου. ΄Ο,τι έγινε τότε οφείλεται στη δική του
προσωπικότητα και καθοδήγηση».
Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση της πρώτης προέδρου του Συλλόγου Ρεθυμνίων
Μικρασιατών κ. Εύας Λαδιά: «Η Εκκλησία της Κρήτης πενθεί τον μακαριστό Επίσκοπο, που
έδωσε πνοή αναγέννησης στα ερειπωμένα εκκλησιαστικά μνημεία του Ρεθύμνου, βήμα
διαλόγου στους νέους, παρηγοριά στους δυστυχείς, ελπίδα στους απελπισμένους. Και ο
Μικρασιατικός κόσμος τον γνήσιο εκπρόσωπο των παραδόσεών του και το συνεχιστή της
προσπάθειας να μεταλαμπαδεύεται, στους νεότερους, η μνήμη των αλησμόνητων
πατρίδων».
Η κ. Μαρία Μαθιουδάκη – Δραγασάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας
μας είπε: «Η απώλεια του Μητροπολίτη ΄Ανθιμου μας πόνεσε βαθύτατα. Εμείς οι απόγονοι
των Μικρασιατών της Κρήτης βλέπαμε στο πρόσωπό του όχι μόνο τον άξιο Ιεράρχη, τον
συνεχιστή της παράδοσης του μικρασιατικού Κλήρου, αλλά και τον με πάθος υποστηρικτή
κάθε προσπάθειας προβολής του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η καθοδήγηση και η στήριξή
του ήταν πλούσια και καθοριστική στο ξεκίνημα του συλλόγου μας. Του οφείλουμε πολλά».
Από την πλευρά του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, ο αντιπρόεδρος κ.
Αχιλλέας Γκούφας μας δήλωσε: «Ο Σύλλογος μας εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια
του Αλατσατιανής καταγωγής αοιδίμου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού
Ανθίμου, ενεργού μέλους του σωματείου μας, μέχρι τις τελευταίες βασανιστικές μέρες της
ζωής του. Θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση το πρώτο μετά το ’22 τρισάγιο, που τέλεσε στο
πατρογονικό νεκροταφείο των Αλατσάτων και τις προσωπικές του φροντίδες για το
ολοκέντητο βελούδινο λάβαρο με τα Εισόδια της Θεοτόκου, το δώρο του προς το Σύλλογο
μας, πριν το θάνατό του».
«Ανθίμου του σεβασμιωτάτου και θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης
Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, υπερτίμου και εξάρχου ΄Ανω Κρήτης και
Πελάγους Κρητικού, ημών δε πατρός και ιεράρχου, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ».
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