
  
Ιωάννης Μ. Ρέντζος – 

ΗMEΡΟΛΟΓΙΟ 1913-1933 
 

Tο Ημερολόγιο είναι η αυτοβιογραφική κοινωνική  και 

πολιτική διαθήκη ενός αυτοδημιούργητου Πρεβεζάνου 
επιχειρηματία, του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933), που 

δραστηριοποιήθηκε στο τέλος της οθωμανικής περιόδου 
και συνέχισε μετά την Απελευθέρωση της Πρέβεζας 
(1912), έως το τέλος της ζωής του. Ήδη επί Τουρκοκρατίας 
είχε αναπτύξει μεγάλη εμπορομεσιτική δραστηριότητα 
εισαγωγών από την Τεργέστη και τη Μασσαλία καθώς και 
εξαγωγών τοπικών προϊόντων σε άλλες πόλεις, στο Λονδίνο, 
την Αλεξάνδρεια και την Τύνιδα. Ήταν όμως και ιδιαίτερα 
αφιερωμένος στα κοινά. Υπηρέτησε τον επαγγελματικό του 
χώρο ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και 
αναδείχθηκε σε όλα τα επίπεδα της κληρικολαϊκής αυτο-
διαχείρισης των «Χριστιανών» (Ελλήνων) καθώς και ως 
σύμβουλος Διοίκησης (Αζάς). Με την Απελευθέρωση 
Διορίστηκε μια φορά δήμαρχος (1921-1922) και εξελέγη 
και άλλη μια φορά (1929-1933).  

Tο βιβλίο αποτελεί το δεύτερο τόμο της δίτομης έκδοσης 

και αναδεικνύει θεματικά πεδία παρόμοια με εκείνα που 
θα είδε ο αναγνώστης στον πρώτο τόμο (2013). Τώρα όμως 
αυτά τοποθετούνται στην πρώτη ελληνική περίοδο της 
ζωής της Πρέβεζας (1913-1933). Με τις καθημερινές 

νύξεις σκιαγραφείται ο Α΄ Παγκ. Πόλεμος και η μικρα-
σιατική εκστρατεία. Ο Βενιζελισμός, ο αντιβενιζελισμός 
και ο «Εθνικός Διχασμός» στην Πρέβεζα είναι κυρίαρχα 
ζητήματα. Η αυτοδιοικητική ζωή της πόλης είναι ωστόσο 
λιγότερο έντονη, αφού οι δήμαρχοι διορίζονται κεντρικά.  
Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ταξίδια και οι μετακινήσεις 
του Ι.Μ.Ρ. και της οικογένειάς του καθώς και τα συνοι-
κέσια και οι γάμοι των τέκνων του Ι.Μ.Ρ., ενώ κάνουμε τη 
γνωριμία μας με τις προσωπικότητες που επισκέπτονται 
την Πρέβεζα και φιλοξενούνται στο σπίτι του Ι.Μ.Ρ. Χρονι-
κογραφούνται επίσης, οι ληστείες, οι διαρρήξεις, οι δο-

λοφονίες και οι απειλές κατά της ζωής του Ι.Μ.Ρ. Μαζί με 
όλα, και η οικονομική άνοδος και πτώση του. 
.   
 

        

                ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ   

                 ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

                               

  
   

                28 Mαρτίου 2015 
                        7.30 μ.μ.  Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Όαση) 

                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  



  

 ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΩΩΝΝ   
 
Νίκος Δ. Γιαννούλης, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος (Ph D, MSc). ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
”Μετέωρος κατάστασις επικρατεί.Τα πνεύματα εις αναβρασμόν.Οι Βενιζελικοί πάντα λίθον κινούν 
όπως η Πρέβεζα καταληφθή υπό Αγγλογάλλων.Οι Κυβερνητικοί έχοντας διαταγάς, αναμένουσιν 
τους Ιταλούς, οι οποίοι βραδέως κατέρχονται.'' (Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου) 
''Πώς δοκιμάζουν τα όργανα οι μουσικοί πριν από έναρξη συναυλίας 
έτσι κι εγώ τώρα χειριζόμενος λέξεις 
ευαισθητισμός ευαισθησία αισθητισμός...'' (Εικόνα, Καρούζος Νίκος). 
...ευελπιστώ να αναμετρηθώ στον χώρο και τον χρόνο με το θαυμάσιο πόνημα του Ι.Δ. Ρέντζου. 
Νίκος Δ. Καράμπελας, οικονομολόγος-αναλυτής. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ. ΕΜΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ; Ο πρώτος τόμος του ημερολογίου του Ι.Μ.Ρ. 
ήταν συναρπαστικός. Ο δεύτερος είναι συγκλονιστικός. Ένας αυτοδημιούργητος Πρεβεζάνος 
έμ-πορος, που κατόρθωσε σε δύσκολες εποχές να εδραιώσει το εμπορικό του κατάστημα, να 
ανα-πτυχθεί σταθερά, να έχει συναλλαγές σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου 
και να αποκτήσει στη διάρκεια 30 περίπου χρόνων αξιολογότατη περιουσία, θα οδηγηθεί σε 
ολέθρια πτώχευση μετά τη δίνη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την επακόλουθη, στην Ελλάδα, 
περίοδο διχασμού. Μπορούμε άραγε να διδαχθούμε από όσα μας διδάσκει η ιστορία;_______  
Ευάγγελος Κυτίνος, Χημικός Μηχανικός – Μάστερ Οικονομικών – Εκπαιδευτικός, 
συγγραφέας. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Ι.Μ.Ρ ΑΠΟ ΤΟ 1918 ΩΣ ΤΟ 1923 Η παρουσίαση 
επικεντρώνεται στην πενταετία 1918-1923, η οποία περιλαμβάνει και την Μικρασιατική 
Καταστροφή. Αλλά το βιβλίο έχει πολλούς πρωταγωνιστές με  πρώτο, ασφαλώς, τον 
ημερολογιογράφο Ι.Μ.Ρ., «φιλο-Κων-σταντινικό ή αντι-Βενιζελικό». Δεύτερος πρωταγωνιστής 
είναι η ίδια η κοινωνία της Πρέβεζας, με όλες τις πτυχές της, θρησκευτικές, εγκληματολογικές, 
εμπορικές, ιατρικές, καιρικές, ναυτιλιακές κλπ. Και όλα αυτά σε μια Ελλάδα και σε μια Ευρώπη 
που άλλαζαν δραματικά.________________________________________________________  
Λάμπρος Σακκάς – Ιατρός, Χειρουργός γεν. Χειρουργικής. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Ι.Μ.ΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. • Κοινωνικός μετασχηματισμός, πολιτικά γεγονότα, οικονομική 

δυσπραγία και επιδημιολογία. Η Νόσος και τα αίτια σύμφωνα με τον Ι.Μ.Ρ.• Η ασθένεια σαν 
οικογενειακό και προσωπικό γεγονός. Η κλινική ματιά ενός οικογενειάρχη, οικονομικού και 

δημόσιου παράγοντα της πόλης.• Γιατροί της Πρέβεζας. Που είναι η Κλινική; Ομοιότητες και 
διαφορές με το κλινικό βλέμμα της Δύσης.__________________________________________ 
Σπύρος Σκλαβενίτης, διδάκτορας Ιστορίας, προϊστάμενος ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Πρέβεζας. Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ι. Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ. Αρχεία και ιστορία είναι έννοιες 
αλληλένδετες. Έτσι, θα αναφερθούμε στη σημασία των αρχείων, και κυρίως των ιδιωτικών, στην 
τεκμηρίωση του παρελθόντος με έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας. Το 
ημερολόγιο του Ι. Μ. Ρέντζου και η έκδοσή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης ενός ιδιωτικού αρχείου από την ιστορική έρευνα._______________   
Λάζαρος Συνέσιος  -  Ραδιοηλεκτρολόγος - Ερευνητής/Συγγραφέας. Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΗ 
ΔΙΝΗ ΤΟΥ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Ι.Μ.ΡΕΝΤΖΟΥ 
Μέσα από το Ημερολόγιο που τηρούσε ο Πρεβεζάνος έμπορος Ιωάννης Ρέντζος, εξέχον μέλος 
της κοινωνίας της Πρέβεζας, δημογέροντας και δήμαρχός της, αποκαλύπτεται η ζωή της πόλης, 
ο μικρόκοσμός της, τα μεγάλα γεγονότα της εποχής του και πώς τα βίωσαν οι κάτοικοί της. Ο 
Μεγάλος Πόλεμος (Α΄ Παγκ. Πόλεμος, 1914-1918), είχε τον αντίκτυπό του και στην Πρέβεζα και 
άφησε βαθιές τομές στην πόλη μας, στη ζωή των κατοίκων της, του ίδιου του Ι.Μ. Ρέντζου, και, 
άμεσα ή έμμεσα, πέρασαν στις σελίδες του Ημερολογίου του,  από το οποίο χαρακτηριστικές 
εγγραφές ανασύρουμε__________________________________________________________  
.                                                                                                                    . 

 

 

 

 
  

  

 ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
 

Στην ημερίδα, μετά την εισαγωγή, θα παρουσιαστούν 

αναλύσεις και κριτική του βιβλίου από την ανάγνωση που 
έκαναν οι ομιλητές των οποίων ακολουθούν τα ονόματα. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Χαιρετισμός του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Χρήστου Μπαΐλη. 
Σύντομη ενημέρωση από το Γιάννη Ρέντζο, επιμελητή της 

έκδοσης. 
 

Α’ ΜΕΡΟΣ 
Σπύρος Σκλαβενίτης 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ι. Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ. 

 

Νίκος Δ. Γιαννούλης  
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. 

 

Λάζαρος Συνέσιος  
Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Ι.Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ. 
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (*) 
 

Β’ ΜΕΡΟΣ 
Ευάγγελος Κυτίνος  
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Ι.Μ.Ρ ΑΠΟ ΤΟ 1918 ΩΣ ΤΟ 1923.  
 

Νίκος Δ. Καράμπελας 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ. ΕΜΕΙΣ 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ; 

 

Λάμπρος Σακκάς Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Ι.Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. 

 
(*) Στο σύντομο διάλειμμα, που θα μεσολαβήσει μεταξύ Α’ 

και Β’ μέρους, θα προσφερθούν αναψυκτικά.  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


