
Ημερίδα 
παρουσίασης του 

βιβλίου 
 

Προλογίζει ο 
Δήμαρχος Πρέβεζας  

 

Παρουσιάζουν το βιβλίο: 

Νίκος Δ. Γιαννούλης 

Νίκος Δ. Καράμπελας  

Ευάγγελος Κυτίνος 

 Λάμπρος Σακκάς  

Σπύρος Σκλαβενίτης  

Λάζαρος Συνέσιος  



Γιάννης Ρέντζος 

Στοιχεία για το χρονολογικό 
και πραγματολογικό πλαίσιο 

του «Ημερολογίου». 



Τα τρία χειρόγραφα 

Εγγραφές έως το 
1915 

Ο σκληρόδετος τόμος 

Η «κόπια» της 
αλληλογραφίας 



Οι εγγραφές 
Ο Ι.Μ.Ρ. γράφει περί-
που 6-7 ημέρες το μήνα.  



Η οικογένεια 
                        Ι.Μ.Ρ.                                                      Λόπη Ρέντζου   

                           Μιχαήλ 

Χρίστος 

Ιωσήφ 

Ευφη
-μία 

Μαρία 

Αρετή 

Δημήτρης 

Πολυδεύκης 



Το σπίτι 

Απέναντι 
από το 
Γυμνάσιο, 
όπου είναι 
τώρα ο 
παιδικός 
σταθμός. 



Το δεύτερο σπίτι 

Στην 
Πλατεία 
Ούλοφ 
Πάλμε (νυν 
ιδιοκτησία 
Τσόλκα). 



Το κατάστημα 

Στην 
Πλατεία 
Ούλοφ 
Πάλμε (στα 
Δυτικά της 
Πλατείας). 



Το κατάστημα 

Στην 
Πλατεία 
Ούλοφ 
Πάλμε (επί 
της νυν 
Πλατείας ). 



Το έτος 1913 

Δολοφονείται 
ο Βασιλιάς 
Γεώργιος. 
Απελευθέ-
ρωση των 
Ιωαννίνων. 



Το έτος 1913 

Μετά την πτώση 
των Ιωαννίνων ο 
τούρκος διοικητής, 
Εσάτ πασας, γίνεται 
αντικείμενο θερμής 
υποδοχής στην 
Πρέβεζα.  



Το έτος 1913 

...«Είσαι στρατιώτης και δεν σου επιτρέπεται να 
συχνάζεις σε μπιλιάρδα, ούτε να πηγαίνεις εις τον 
κινηματογράφον, ούτε την νύκτα να φορείς πολιτικά, 
διότι όλα αυτά τα βλέπουσι με κακό μάτι και θα σε 
διαβάλουσι και πρόσεχε.»     

 



Το έτος 1914 
Δολοφονία του Βαγγέλη Πανούση με τον οποίον 
συνεργαζόταν ο  Ι.Μ.Ρ.  και άλλων εισπρακτόρων 
«γεώμορου». Όλα εντάσσονται στη μεγάλη ιστορία του 
αγροτο-γαιοκτητικού ζητήματος. Βρισκόμαστε πριν από 

την αγροτική μεταρρύθμιση, που εξαγγέλθηκε το 1917 
στη Θεσσαλονίκη και θα άλλαζε από το 1923 την 
εργασιακο-ιδιοκτησιακή κατάσταση στον αγροτικό χώρο 
με κατάργηση του «τσιφλικάδικου» καθεστώτος. 
Εξαπολύονται δράσεις ανυπακοής, ηρωισμού και 
τρομοκράτησης στην ύπαιθρο και την πόλη.   
 

Ξεσπάει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 



Το έτος 1915 
Ο Ι.Μ.Ρ. δείχνει ενδιαφέρον για την 
πολιτική. Συναντιέται με τον 
Περικλή Καραπάνο δικηγόρο και 
βενιζελικό βουλευτή και κατόπιν 
υπουργό του Παπαναστασίου.  
Σε συνεργασία με το Κωνσταντίνο 
() Καζαντζή,  ηπειρωτάρχη του 
κυβερνητικού κόμματος και 
ρηξικέλευθο συγγραφέα, κηρύ-
χθηκε παμψηφεί υποψήφιος 
βουλευτής. Αρχικά αποδέχεται την 
πρόταση, αλλά τελικά υπαναχωρεί.  



Το έτος 1916 
Κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τις 
γαλλικές αποβατικές δυνάμεις. Η 
γαλλική προπαγάνδα τα παρουσιά-
ζει σε  τόνους πανηγυριώτικους. 
Σχηματισμός της βενιζελικής 
κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.  
Διαδήλωση του Στρατού στην 
Πρέβεζα υπέρ του Βασιλιά και 
αιματηρή συμπλοκή  με πρεβεζάνους 
πολίτες που ζητωκραύγαζαν υπέρ 
του Βενιζέλου. Γαλλικό μεταγωγικό 
παραλαμβάνει πρεβεζάνους 
μετανάστες. Γίνεται και στην 
Πρέβεζα το αντιβενιζελικό 
«ανάθεμα». Οι επίστρατοι δρουν. 



Το έτος 1917 
Δραματικές εξελίξεις στην Πρέβεζα 
και σε άλλες πόλεις. Η 30ή Μαΐου 
είναι δραματική. Στην προκυμαία 
λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις 
μεταξύ λαϊκών βενιζελικών και 
στρατού. Η πόλη καταλαμβάνεται 
από τους Γάλλους. Ο Ι.Μ.Ρ. 
παρατηρεί την εκθρόνιση του 
Κωνσταντίνου και την επέμβαση 
των Γάλλων με θλίψη, εκφράζοντας 
ειρωνεία για όσα συμβαίνουν, αλλά 
με συμμετοχή του λαού. Πείνα και 
θάνατοι.  Στην εικόνα () Γάλλοι 
στρατιώτες «Σενεγαλέζοι». 



Το έτος 1918 
Τέλος του Πολέμου. 
Υπογράφεται η ανακωχή της 
11ης Νοεμβρίου.  Εκτοπίζεται 
και μετά πεθαίνει στο στρα-
τό ο νεαρός αντιβενιζελικός 
Πύρρος Τόλιας. Δίωξη και 
φυλάκιση του Ι.Μ.Ρ. για 
κακόβουλη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων από το Δυτικό 
Μέτωπο. Ενθουσιώδης 
φιλοπολεμική διαδήλωση 
πρεβεζάνων στρατευσίμων. 
Ο συνταγματάρχης διοικητής 
αρνήθηκε να χαιρετίσει τους 
διαδηλωτές. Θάνατοι από 
την «ισπανική γρίπη».   



Το έτος 1919 
Συλλαλητήριο  «κατά της υπό 
των Ιταλών κατοχής της Βο-
ρείου Ηπείρου». Έγινε η δίκη 
όπου ο Ι.Μ.Ρ. κατηγορείτο  για 
διάδοση ψευδών ειδήσεων 
και αθωώθηκε. Η καταγγελία 
είχε γίνει από γνωστό συμ-
πολίτη, ενώ ο αρχικός δια-
δοσίας αρνήθηκε. Εορτάζεται 
η εθνική γιορτή της Γαλλίας με 
πνιγμό  στην εορταστική 
λεμβοδρομία. Ελληνική 
μεραρχία στη Σμύρνη.    



Το έτος 1920 
Συνθήκη Σεβρών. 

Θάνατος Βασιλιά Αλεξάνδρου. 

Κλίμα σύγκρουσης στην πόλη, μετά 
την απόπειρα δολοφονίας κατά του 
Ελ. Βενιζέλου στο Παρίσι.  

Οι αντιβενιζελικοί Πρεβεζάνοι της 
Νέας Υόρκης εκδίδουν και στέλνουν 
προεκλογική προκήρυξη. Ήττα των 
βενιζελικών στις εκλογές. 

Συλλαλητήριο για την  επάνοδο του 
Βασ. Κων/νου. Αντιπροσωπεία  θα 
επιδώσει σχετικό ψήφισμα στα 
προξενεία στα Ιωάννινα. 



Το έτος 1921 
Ο Χρίστος Ρέντζος αναχωρεί για τη 
Σμύρνη. Θα παραμείνει 17 μήνες. Η 
φωτογραφία είναι από την πόλη 
Ουσάκ. 

Ο Ι.Μ.Ρ. κάνει αυτοκριτική και 
οικογενειακή κριτική.   

Θάνατος του Κ. Τολια, δημάρχου και 
διορισμός του Ι.Μ.Ρ. ως δημάρχου. 
«Το πρώτον έγγραφον, το οποίον 
υπέγραψα, ήτο του κ. Ηλία 
Κονοφάγου».  

Το έθνος μπαίνει στην τροχιά της 
μεγάλης καταστροφής. 



Το έτος 1922 
Τον Απρίλιο, ως δήμαρχος της πόλης, 
υποδέχεται και φιλοξενεί τον 7ο από 
«τους 6» του μικρασιατικού πολέμου, 
τον πρίγκιπα Ανδρέα. Η Σμύρνη, 
μεγάλη αδελφή πόλη της Πρέβεζας, 
όπως έχουν πει, είναι παρούσα στη 
ζωή του Ι.Μ.Ρ. αλλά και ιδιότυπα 
κρυμμένη από τα πρεβεζάνικα 
σπαράγματα του Ημερολογίου του. Οι 
εθνικές και τοπικές διαμάχες μεταξύ 
Βενιζελικών και Βασιλικών, οδηγούν 
σε τοπικές αναπαραστάσεις πανικού 
και σε απίστευτες σκηνές αλλοφρο-
σύνης.  Θάνατοι από πανούκλα. 



Ο Ι.Μ.Ρ. 
είναι αυτή  
τη χρονιά 
(1922) 
ιδιοκτήτης 
23 
ακινήτων 
στην 
Πρέβεζα.    

Το έτος 1922 



Εξερράγη καθ΄ όλον το κράτος 
επαναστατικόν κίνημα.  Σχεδόν όλαι αι 
φρουραί του κράτους 
αντεπανεστάτησαν. Μετά των άλλων 
φρουρών και η φρουρά Πρεβέζης 
απαρτιζομένη από το 24ον Σύνταγμα. Οι 
στρατιώται συνεπλάκησαν με τους 
πολίτας. Οι Πρεβεζαίοι εξοπλισθέντες 
επιτέθησαν κατά των στρατιωτών και 
κατεδίωξαν αυτούς αναιμάκτως. 
Κατάληψη της Κέρκυρας από τους 
Ιταλούς. «Άμα λάβης το γράμμα μου να 
μου στείλης αμέσως 6.000 δραχμές 
αλλιώς θα σε κάψωμεν ...».  

Το έτος 1923 

Η Πρέβεζα, πόλις του ξενυχτιού ...  



Γιορτές  της  ανακήρυξης της Δημοκρατίας στην Πρέβεζα. Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι δραστηριοποιούνται για το δημοψήφισμα υπέρ της 
Δημοκρατίας.  Συλλήψεις αντιφρονούντων «συνταγματικών» Πρεβεζάνων.  
Απελαύνονται οι Πρεβεζάνοι Οθωμανοί. Καταστροφική πυργαγιά στον Άγιο 
Χαράλαμπο. Άγριος ξυλοδαρμός προσφύγων καλλιεργητών από ντόπιους 
κτηματίες με αφορμή τα διεκδικούμενα  χωράφια.  

Το έτος 1924 



Γίνονται για πρώτη φορά 
δημοτικές εκλογές στην 
ελεύθερη Πρέβεζα. Ο Ι.Μ.Ρ.  
εκτίθεται ως υποψήφιος αλλά 
αποτυγχάνει έναντι του 
δημαρχούντος βενιζελικού 
υποψηφίου Βασιλείου 
Μπάλκου. Αναλύει το 
αποτέλεσμα και το αποδίδει 
στη «βία και την αυθαιρεσία».    

Το έτος 1925 



Το έτος 1926 
Γίνεται η ληστεία της Πέτρας. Οι 
Ρεντζαίοι, τόσο αγαπητοί στην 
ύπαιθρο, κατηγορούνται ως  ση-
μαντικοί βενιζελικοί κομματάρχες! 
Ο πατέρας τους λέγεται Κωνσταν-
τίνος, βαπτιστικό που δεν υπάρχει 
καθόλου στο σόι του Ι.Μ.Ρ.  Νυμ-
φεύεται η Ευφημία, όχι όμως με το 
πρώτο συνοικέσιο που ήταν με 
γιατρό, λόγω υψηλών απαιτήσεων 
προίκας. Ο Ι.Μ.Ρ. αισθάνεται δυ-
σκολίες ρευστότητας.  Πωλεί κτή-
ματα για τα υπεσχημένα μετρητά.   



Το έτος 1927 
Ο Ι.Μ.Ρ. κάνει συνεχώς 
λόγο για την 
οικονομική κρίση και 
τις διαφαινόμενες 
δικές του δυσκολίες. Η 
ακρίβεια φαίνεται 
καθαρά χάρη στις 
τακτικές τιμοληψίες 
του. Πολλές τιμές, σε 
δέκα χρόνια έχουν 
πενταπλασιαστεί και 
δεκαπλασιατεί.    



Το έτος 1928 
Την 28η Ιουλίου 1928 ο Ι.Μ.Ρ. 
αναγκάζεται να υποθηκεύσει με 
τοκογλυφικούς όρους κτήμα του. Την 
ονομάζει «απόφράδα ημέρα». Πριν 
μια βδομάδα είχε θέσει τέρμα στη ζωή 
του, στην Πρέβεζα, ο Κώστας 
Καρυωτάκης (1896 – 1928).  Στο τέλος 
του έτους ο Ι.Μ.Ρ. θα υποθηκεύσει το 
σύνολο της περιουσίας του. Το σπίτι 
στο Γυμνάσιο αξιολογείται 2,5 φορές 
περισσότερο από τη μεγάλη διώροφη 
κατοικία στην Ούλοφ Πάλμε. Οι 
Πρεβεζάνοι υποδέχονται με ασυγ-
κράτητο ενθουσιασμό τον Ελ. Βενιζέλο 
στην πόλη. Επιδημία «δαγκείου». 



Το έτος 1929 
Εκλέγεται δήμαρχος. Η 
χρονιά του μεγάλου κραχ. 
Φρούραρχος στην Πρέβεζα 
ο Τσολάκογλου, μετέπειτα 
κατοχικός πρωθυπουργός. 
Τίθενται γνωστά πολιτικά 
ζητήματα σε σχέση με τον 
προληπτικό έλεγχο της 
κομμουνιστικής αριστεράς 
(«Ιδιώνυμο», Ν. 4229 / 
1929). Εκτοπισμοί, νόμος 
περί επιστρατεύσεως 
απεργούντων εργατών.   



Το έτος 1930 

Ο Ι.Μ.Ρ. δείχνει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τη λειτουργία των Ιαμα-
τικών Λουτρών καθώς και για την υδροδότηση της πόλης, στη Βρυσού-
λα, όπου βρίσκεται ακόμα η εφθαρμένη αναμνηστική πινακίδα. Από 
την εποχή της δημαρχίας του Ι.Μ.Ρ. χρονολογούνται επίσης, οι πρώτες 
εντοιχισμένες πινακίδες «εθνικής μνημείωσης» της πόλης. Της Απελευ-
θέρωσης (στο Λιμεναρχείο/Δημαρχείο) και της οικίας του Ανδρούτσου. 

Σχέδιο του 
Αλί Ντίνο.  



Ανδρούτσου 

Δημαρ-
χείο. 

Βρυσούλα. 



Το έτος 1931 
«Το κατάστημα δεν έχει εργασίαν 
ούτε κεφάλαια». Ενοικιάζει το 
σπίτι στο οποίο κατοικούν. Πωλεί 
τη χορτοαποθήκη.  

Εορτασμός της «δισχιλιοστής» 
επετείου από την ίδρυση της 
Νικόπολης (). 

Το έτος συνδέεται με τα 
«οκτωβριανά» γεγονότα  της  
Κύπρου. Κατά το «Ελ. Βήμα», 
μόνο τα Μίκυ μάους θα χαίρονταν 
αν ο Ελ. Βενιζέλος αντιστεκόταν 
στο «βρετανικό λέοντα» (). 



Το έτος 1932 
Πώληση αδασμολόγητου 
καλαμποκιού  στην πόλη. 
Βασιλόφρονες κάνουν μνημό-
συνο της Βασίλ. Σοφίας.  

Ο Ι.Μ.Ρ. βρίσκεται σε πολύ 
στενόχωρη οικονομική θέση. 
Υποφέρει και από πολύμηνη 
εκδήλωση εντεροκολιτιδας. Οι 
πιστωτές τον βιάζουν να γίνει 
πλειστηριασμός στα κτήματα, 
που δε θα αποφευχθεί. Ο Ελ. 
Βενιζέλος αρθρογραφεί για 
την οικονομκή κατάσταση.  

Πρωτοσέλιδο της 20ής 

Μαρτίου 1932 με κύριο άρθρο 

του Ελ. Βενιζέλου. 



« 



Το έτος 1933 
Την 1η Ιανουαρίου 1933 ο Ι.Μ.Ρ. 
προσθέτει την τελευταία εγγραφή 
του Ημερολογίου του. Ο 
τυφοειδής πυρετός εξελίσσεται 
καταστροφικά. Φεύγει από αυτό 
τον κόσμο στις 28 Φεβρουαρίου, 
Καθαρή Δευτέρα. Αναμμένα 
ολημερίς τα φώτα της κεντρικής 
αγοράς αποχαιρετούν το μεγάλο 
εργάτη της. Οι Πρεβεζάνοι κάνουν 
κούλουμα γύρω από τη σορό του. 
Θα τον διαδεχθεί ο Ορέστης 
Τσακαλώτος.  



« ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


