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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γιά τόν Χρήστο Τραγέλλη, τις απόψεις καί τά έργα του, 
έχουμε ήδη μιλήσει στον πρόλογο τοϋ τελευταίου βιβλίου του 
(Τά Γεωργικά τΐ\ς Λέσβου. Ό κάμπος της Καλλονής, 'Αθήνα 
1999). Ωστόσο είναι απαραίτητο νά επαναλάβουμε γιά μιά 
ακόμη φορά τήν αγάπη καί τήν αφοσίωση του σε κάθε τι τό 
λεσβιακό» σέ κάθε τι τό καλλονιάτικο. Αναπόφευκτα, λοιπόν, 
βρίσκεται καί πάλι πίσω από τό νέο βιβλίο πού εκδίδει ό 
Σύλλογος Καλλονιατών, έχοντας στην κυριολεξία μοχθήσει 
ώστε νά εκπληρώσει τήν επιθυμία τοϋ συγγραφέα του, παπα-
Γιώργη Ράλλη, όπως αυτή εκφράζεται στον πρόλογο των 
απομνημονευμάτων του· μέ άλλα λόγια ή βούληση τοϋ 
συγγραφέα βρήκε τόν καλύτερο αποδέκτη στό πρόσωπο τοϋ 
Χρήστου άφοϋ πρόκειται γιά τήν Καλλονή. "Εγραψε λοιπόν ό 
παπα-Γιώργης ο,τι έγραψε άλλα ό Χρήστος είταν αυτός πού 
φρόντισε άπό τήν αρχή ώς τό τέλος ώστε τό χειρόγραφο νά δει 
τό φως της δημοσιότητας, πρώτα σέ συνέχειες στό περιοδικό 
"Καλλονιάτικα" καί τώρα ώς αυτοτελές δημοσίευμα νά 
αποκτήσει όλη τήν χάρη πού έχει ένα βιβλίο."Ετσι 
ανεπιφύλακτα ανήκει στον Χρήστο κάθε έπαινος γιά τήν 
επιμονή, τήν αφοσίωση καί τήν τόλμη νά επιμένει ανυπο
χώρητα σέ δύσκολους δρόμους, έχοντας ώς μόνα εφόδια τήν 
άδολη αγάπη γιά τόν τόπο του καί τους ανθρώπους του καί βέ
βαια τήν ακλόνητη πεποίθηση ότι πρέπει νά υπηρετήσει ο,τι 
έρχεται νά αναδείξει ακριβώς αυτά τά δύο στοιχεία. 

* * * 

"Θέλησα σέ ηλικία 74 χρονών νά γράψω τά απομνημονεύματα 
μου...", αναφέρει ευθύς εξαρχής ό συγγραφέας τοϋ παρόντος βιβλίου 
στον μικρό άλλα περιεκτικό πρόλογο τοϋ έργου του. 
"Απομνημονεύματα" λοιπόν, κατά τήν ομολογία του, άλλα καί 
κατά τό περιεχόμενο τοϋ έργου του. Βέβαια ό παπα-Γιώργης μέ
σα στην διαπλοκή των γεγονότων κάτι θά είχε ακούσει γιά 
απομνημονεύματα, γιά αυτοβιογραφίες κ.τ.ο. "Εζησε σέ ενα 
περιβάλλον στό όποιο τά στοιχεία της λογιοσύνης δέν είναι 
απόντα: οι δάσκαλοι του στό σχολείο της Καλλονής καί στό 
Γυμνάσιο της Μυτιλήνης πού κάποια επίδραση είχαν επάνω του, 
άλλα κυρίως ένας κύκλος τοπικών λογίων: Σταύρος Καρυδώνης, 
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Ίωάννης Κόντος, παπα-Πρόδρομος Άναγνώστου καί βέβαια ή 
πληθωρική μορφή τοϋ μητροπολίτη Μηθύμνης Διονυσίου Μηνά. 
Ό τελευταίος έκτος από όλα τά άλλα καί τόν σεβασμό πού 
ένέπνεε είναι καί ό ιδρυτής τοϋ περιοδικού "Δελτίον της Ίερας 
Μητροπόλεως Μηθύμνης" , τό οποίο από τό 1936 καί έξης 
χρωματίζεται έντονα άπό τό ιστορικό παραπλήρωμά του. 
'Εξάλλου, όπως αναδεικνύεται καί από τίς σελίδες των 
απομνημονευμάτων, ό λόγιος μητροπολίτης είναι ή μορφή πού 
ασκεί άμεση επίδραση πάνω στον παπα-Γιώργη κατ συνεχώς 
ή ανάμνηση του επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία, στην αφήγηση. 

'Ωστόσο, ό συγγραφέας επιδιώκει πέρα άπό τή συγγραφή καί 
κάτι πιό ευρύτερο: τήν διαιώνιση της μνήμης, ευελπιστώντας 
ότι τά παιδιά του θά λάβουν αφορμή άπό τό δικό του κείμενο 
γιά νά συνεχίσουν "τήν Ιστορία της οικογενείας μου γιά νά μή 
σβύση" καί ακόμα περισσότερο εύχεται ώστε καί τά παιδιά 
των παιδιών του νά θελήσουν νά πράξουν τό ίδιο προκειμένου 
άπό τήν αλυσίδα αυτή νά διαιωνίζεται συνεχώς ή οικογενειακή 
μνήμη. Καί περαιτέρω τό σχέδιο επεκτείνεται: "Είναι όμορφα 
κάθε σπίτι νά έχει ενα τέτοιο βιβλίο". 

"Ωστε λοιπόν τά πράγματα ξεκαθαρίζουν. Τά "απομνημο
νεύματα" υπηρετούν ένα σχέδιο πον είναι ή διάσωση της 
οικογενειακής μνήμης μέσω της γραπτής αναπαραγωγής των 
γεγονότων* αυτά όμως αποκτούν αξία, κατά τόν συγγραφέα, μόνο 
όταν τυπωθούν καί αποτελέσουν έτσι τό κίνητρο γιά τήν συνέ
χιση τους άπό τους άλλους. Γι' αυτό ό συντάκτης παρακαλεί 
θερμά τους απογόνους του νά τυπώσουν τό έργο του, έστω καί 
σέ ευτελές χαρτί, χωρίς πολυτέλειες επειδή "Ή άπλότης είναι 
ώραιότης". 

Αυτά γράφονται αρκετά πρόσφατα, τό 1981, όταν τελειώνει 
ή σύνθεση των γεγονότων. 'Ωστόσο τά γεγονότα πού αφηγείται 
ό Ράλλης καλύπτουν τό διάστημα περίπου άπό τίς αρχές τοϋ 
αιώνα καί ως τά μέσα της γερμανικής Κατοχής, ένώ μερικές 
φορές βρίσκει τήν ευκαιρία νά αναφερθεί καί σέ γεγονότα 
παλαιότερα, όσα άκουσε, καί όταν αυτά έχουν νά κάνουν μέ 
τόν κύκλο των προσώπων της οικογένειας του. 

Φυσικά, ή αφήγηση τοϋ παπα-Γιώργη δέν μπορεί νά 
ξεπεράσει τό στενό περιβάλλον της Καλλονής καί των γύρω 
χωριών στα όποια κατά καιρούς υπηρέτησε. Έτσι τά άπομνη-
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μονεύματα πέρα από τήν αναπαραγωγή γεγονότων πού στρέ
φονται γύρω από τήν οικογένεια, τα παιδικά του χρόνια, τό 
σχολείο, τή δουλειά, τήν χειροτονία, τήν υπηρεσία του, τόν 
γάμο κ.λπ. αναπόφευκτα εισέρχονται καί στον κύκλο των 
χωριανών όταν εμπλέκονται στίς δραστηριότητες του. Τότε 
μάλιστα βρίσκει τήν ευκαιρία νά υπερβεί τό παρόν καί νά κάνει 
ορισμένες αναφορές στό παρελθόν γιά νά διηγηθεί ορισμένα 
γεγονότα πού κυκλοφορούν ζωντανά ανάμεσα του επειδή 
αναδείχτηκαν από τήν βιωμένη υπερβολή τους; λ.χ. τά φονικά 
πού έγιναν στην Καλλονή. Πάντα όμως τήν αφορμή τήν δίνει 
τό τώρα, ό φόνος πού έγινε στίς μέρες του, αυτό έχει μπροστά 
του. 

Τό τοπικό πλαίσιο προσδιορίζει λοιπόν αναπόφευκτα τήν 
αφήγηση καί ή μεγάλη ιστορία έρχεται νά εισχωρήσει στίς 
σελίδες τοϋ παπα-Γιώργη πάντα σέ στενή συνάφεια μέ τήν 
τοπική κοινωνία: ή άφιξη τοϋ ελληνικού στρατού τό 1912 πού 
θα απελευθερώσει τό νησί, καί κυρίως ή μάχη τοϋ Κλαπάδου 
πού έλαβε χώρα δίπλα στην Καλλονή, οί πρόσφυγες πού 
έρχονται στό χωριό μετά από τήν Μικρασιατική καταστροφή 
καί δρουν μέσα στό νέο περιβάλλον, ό καλλονιάτης πολιτευτής 
'Ορέστης Κυπριανός πού ξεφεύγει άπό τό λεσβιακό πλαίσιο 
καί φθάνει σέ υψηλό πολιτικό αξίωμα, τά παλικάρια πού 
φεύγουν γιά τό μέτωπο τοϋ έλληνοΐταλικοϋ πολέμου τοϋ 1940 
οί νεκροί της Άνεμώτιας στον ϊδιο πόλεμο, οί αριστερές ιδέες 
πού γύρω στό 1940 εμφανίζονται καί στά χωριά τής Λέσβου 
καί προκαλούν τό χριστιανικό καί πολιτικό αίσθημα τοϋ 
συγγραφέα. Μαζί μέ τά γεγονότα αυτά πού αφορούν πολεμικές 
συγκρούσεις καί ανατροπές, έχει εντυπωσιάσει τό νέο, πού 
άκουσε μικρός, γιά τήν άφιξη τοϋ ξένου επιχειρηματία πού 
θά εισαγάγει τόν νέο τρόπο έκθλιψης τοϋ ελαιοκάρπου καί 
θά δημιουργήσει μιά νέα ανατροπή των καθιερωμένων. 

Πέρα άπό αυτές τίς "έξωλεσβιακές" αναγωγές ή αφήγηση 
περιστρέφεται, όπως είπαμε, γύρω άπό τήν εντός τής Καλλονής 
οίκογένεια, κατά κύριο λόγο, καί τους άλλους καλλονιάτες 
πού συμπληρώνουν τήν εικόνα, δπου καί όταν απαιτείται- καί 
χαρακτηρίζονται τά χρόνια αυτά, όπως τά περιγράφει ό παπα-
Ράλλης, άπό μιά ανείπωτη στέρηση πού φθάνει ως τά κράσπεδα 
της μίζερης χαμοζωής, παράγοντας πού εμποδίζει κάθε 
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δυνατότητα διάρρηξης του στενοϋ κλοιού, ακόμα καί όταν 
τοϋτο επιχειρείται: οί σπουδές στό Γυμνάσιο της Μυτιλήνης 
δέν μπορούν νά συνεχιστούν εξαιτίας των άμεσων οικονομικών 
δυσχερειών, πού θά αναγκάσουν τόν νεαρό Ράλλη νά επανέ
λθει στην Καλλονή γιά νά συμβάλλει μέ τήν εργασία του 
στην βελτίωση των οικογενειακών ορών διαβίωσης. 

Στό επίπεδο αυτό ή μορφή της μάνας παίζει ενα ρόλο κατα
λυτικό: είναι αυτή πού θά αναλάβει νά σπουδάσει τό γιό, 
είναι εκείνη γιά τήν οποία νιάζεται ό μαθητής της Μυτιλήνης 
και πού τόν υποχρεώνει, έστω καί έμμεσα, νά επιστρέψει. Βέ
βαια, όπως συμβαίνει κάθε φορά μέ τά απομνημονεύματα, πού 
γράφονται πολύ αργότερα άπό τή στιγμή πού συνέβησαν τά 
γεγονότα, ή απόσταση καί ή εκ των υστέρων παρατήρηση 
εισάγουν διαφορετικές παραμέτρους εκτίμησης πού σκιάζουν 
τά πραγματικά κίνητρα καί τις σκοπιμότητες τοϋ τότε. "Οπως 
καί νάχει τό πράγμα όμως, είναι φανερό ότι ή μορφή της μάνας 
κυριαρχεί καί ή άνημπόρια του πατέρα τήν καθιστά έτι 
ισχυρότερη. 

Τό οικογενειακό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ακόμη άπό τήν 
στενή συνάφεια μέ τά δυό μοναστήρια της Καλλονής καί 
κυρίως μέ τήν γυναικεία μονή της Μυρσινιώτισσας. Καί αυτό 
συμβάλλει αποφασιστικά μέσω τών παιδικών βιωμάτων πού 
προσδιορίζονται άπό μοναστικές εικόνες ώστε νά ενισχύσει 
τήν ροπή προς τήν ιερατική σταδιοδρομία. Καί αυτή ή απόφαση 
είναι απολύτως συνειδητή, έχει κινητοποιηθεί άπό τήν 
παρουσία τών συγγενών-μοναχών καί έρχεται ή καταλυτική 
επιρροή τοϋ μητροπολίτη Διονυσίου Μηνά πού θά δώσει τήν 
οριστική λύση· εφεξής ή παρουσία καί δράση πλέον τοϋ ιερέα 
Γεωργίου Ράλλη θά είναι συνεπής, συνεχής καί σύμφωνη μέ 
τήν επιλογή του. 

Ό παπα-Γιώργης Ράλλης, μεγάλος πιά στην ηλικία, όπως 
συνήθως γίνεται, διαμορφωμένος ώς χαρακτήρας, αυτός πού 
διαμορφώθηκε μέσα άπό τά τόσα γεγονότα πού περιγράφει, 
συνθέτει τό κείμενο του τό αυτοβιογραφικό. "Εχουμε ωστόσο 
τήν δυνατότητα νά προσδιορίσουμε ορισμένες συνιστώσες τοϋ 
χαρακτήρα του, οί όποιες, οπωσδήποτε αναδύονται καί 
προσδιορίζουν τό πρόσωπο του, άλλα, καί τά άλλα πρόσωπα, ή 
τουλάχιστον τά περισσότερα, άπό τά όποια συντίθεται ή μικρή 
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κοινωνία της Καλλονής καί των γύρω χωρίων, αλλά σίγουρα 
καί των άλλων των πιό μακρυνών τοϋ νησιού 

Πρώτα-πρώτα υπάρχει, πανταχού παρούσα ή δύναμη τοϋ 
κακόν, τοϋ διαβόλου πού είναι υπεύθυνη γιά όλες τίς κακές 
πράξεις καί μάλιστα των νέων, τοϋ ίδιου τοϋ παπα-Γιώργη ώς 
νέου. Υπάρχει ακόμα, υπήρξε όσο άφορα τόν Ράλλη, ή 
μακραίωνη παρουσία τοϋ Τούρκου κατακτητή, ή οποία συνέ
βαλε ώστε νά επικρατήσουν άγριες συνήθειες, άσχημοι τρόποι 
καί γενικώς ενα πλήθος άπό άπαξιωτικά ήθη, τά όποια 
δυναστεύουν τήν κοινωνία ακόμα καί μετάΓτήν αποχώρηση 
των Τούρκων. Διάβολος καί Τούρκος συνθέτουν ένα αρνητικό 
δίδυμο πού δυναστεύει τήν κοινωνία, σκοτίζει τόν νοϋ καί 
ανακόπτει τό καλό. Οι αριστερές Ιδέες ίσως θά μπορούσαν νά 
λειτουργήσουν προς τήν ίδια κατεύθυνση άλλα ο συγγραφέας 
λίγο θίγει τό ζήτημα αυτό. 

Πέρα άπόλα αυτά ή καλύτερα μαζί μέ ολα αυτά μέσα άπό 
τό γραπτό τοϋ παπα-Γιώργη άνασυντίθεται μέ αδρά χρώματα 
τό σύνολο της μικρής κοινωνίας της Καλλονής, λιγότερο εκείνο 
των άλλων δύο χωριών όπου υπηρέτησε ό νέος ακόμα ιερέας 
(Ύψηλομέτωπο, Βατούσα) πρίν καταλήξει οριστικά στην 
Καλλονή. "Οπως ομολογεί στον πρόλογο του ό συγγραφέας: 
"Γράφω μέ πολλή χαρά, γιατί τούτη ή δουλειά, μοϋ δίνει μιά 
γλυκύτητα στην καρδιά, επειδή ξαναθυμούμαι τά παιδικά μου 
χρόνια"· πέρα λοιπόν άπό τήν δική μας ιστορική, κατά τό 
δυνατόν, ματιά είμαι βέβαιος δτι πολλοί συμπατριώτες τοϋ 
παπα-Γιώργη Ράλλη, ίσως καί κάποιοι άλλοι αναγνώστες, θά 
δοκιμάσουν τήν ίδια ή παραπλήσια "γλυκύτητα στην καρδιά" 
επειδή ακριβώς στην καρδιά στοχεύει ή αφήγηση του. 

Παναγ. Δ. Μιχαηλάρης 


