
ΑΛΛΟΝ ΘΑ ΛΕΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΑΛΛΟΝ ΘΑ ΛΕΝ ΜΙΧΑΛΗ… 
Παρουσίαση του βιβλίου της Ελπίδας Κακαβούλη-Παπαδημητρίου με τίτλο «Μνήμη, 
αιώνια αντίσταση» στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης στις 5 Νοεμβρίου 2016 ‒ Πρέβεζα 

 
Οι μνήμες επανέρχονται. Ο θάνατος παραμονεύει. Η σκέψη μου γυρίζει 

πολλά χρόνια πίσω στην παιδική μου ηλικία 1947-1965. Χρόνια δύσκολα. 
Η οικογένειά μου κυνηγημένη από τους φασίστες. Ο παππούς μου 

εκτελεσμένος από τους ίδιους. Ο πατέρας μου πολιτικός κρατούμενος, 
δικασμένος πέντε φορές σε θάνατο από τους ντόπιους προδότες, 

συνεργάτες των Γερμανών και Εγγλέζων.  
 

Έτσι αρχίζει ένα κεφάλαιο του βιβλίου της η 
εκλεκτή φίλη Ελπίδα και, αφού δίνει μια 
σύνοψη της ζωής της οικογένειας, όπως είχε 
πια διαμορφωθεί μετά την εκτέλεση του 
παππού Σπύρου και τις συνεχείς φυλακίσεις 
και τις εκτοπίσεις του πατέρα της Κοσμά, 
συνεχίζει δραματικά:  

Και ενώ περιμέναμε την καθιερωμένη 
κάρτα με τις ευχές του πατέρα μου, 
μας έρχεται το μαντάτο ότι ο πατέρας 
μας εκτελέστηκε μαζί με άλλους 
αγωνιστές. 

Ευτυχώς, συμπληρώνω εγώ, ο κουμπάρος ο 
Κοσμάς, όπως με μεγάλο σεβασμό τον 
λέγαμε πάντα στο σπίτι μας, επέζησε. Η 
είδηση δεν ήταν αληθινή. Αλλά η πολυετής 
απουσία του Κοσμά Κακαβούλη, τόσο 
συμβολική για μας τους άλλους, ήταν πολύ 
βαριά για την αξιοπρεπή οικογένειά του. 
Δεκαεννέα χρόνια π.Χ. (προ Χούντας) και 
εφτά ακόμα επί Χούντας.  
Οι απόντες, σε καιρό ειρήνης πια, όλο και 
πολλαπλασιάζονταν.  
Άδικα έλειπε και το δικό τους «παρών» στη 
ζωή της μεταπολεμικής κοινωνίας, που είχε 
και τόσους πολλούς άλλους στερηθεί.   
 
Αναζητώντας το «γιατί» στην πρεβεζάνικη 
μικροϊστορία 
Ανασύροντας από το αρχείο μου ένα 
παλιότερο δικό μου δημοσίευμα, που είναι 
άλλωστε αναρτημένο στην πολιτική και 
πολιτιστική σελίδα του «Δημόσιου Χώρου», 
δημοτικού μας φορέα, σας διαβάζω:     
 

Σήμερα Κυριακή, το πρωί, μαζί με 
όσους βρεθήκαμε στο θρησκευτικό 
και πολιτικό μνημόσυνο των θυμάτων 
της Παργινόσκαλας, δώσαμε εμείς το 
«παρών» στο αγωνιστικό προσκλη-
τήριο τιμής. Εκείνοι, που χάθηκαν στις  
εκτελέσεις της Παργινόσκαλας, του 
Σεπτέμβρη του 1944, δεν το μπορού-
σαν πια. Έτσι φώναξα κι εγώ, για τους 
τρεις θείους μου, τον αδελφό του 
πατέρα μου Μιχάλη και δύο εξαδέλ-
φια του, Μιχάλη επίσης, πρώτο εξά-
δελφο, και Κοσμά. Μόλις είχε μιλήσει 
η Ελπίδα Παπαδημητρίου, που 
θυμάται παντοκρατορίτικες λεπτομέ-
ρειες από τα γεγονότα. Πρόκειται, 
μάλιστα να τις παρουσιάσει σε μικρό 
πόνημα, που μου έκανε την τιμή να 
μού δώσει να το διαβάσω σε 
τυπογραφικό προσχέδιο.  

 

Και να, χαίρομαι που ήρθε η στιγμή της 
έκδοσης και της παρουσίασης. Συγχαίρω 
εγκάρδια την Ελπίδα. Μαζί και τον φιλότιμο 
επιμελητή Κώστα Καζούκα και τον 
ακούραστο εκδότη Ευριπίδη Αφεντουλίδη. 
Φίλους εκλεκτούς και συνεργάτες 
πολύτιμους. Η εργασία της, με αφορμή την 
Παργινόσκαλα, αλλά εμπλουτισμένη με όλα 
όσα συνέβησαν και μετά, γίνεται μια 
καταγγελτική βίβλος και για τον κοινωνικό 
εμφύλιο πόλεμο που κράτησε μέχρι το 1974.  
Από όσα έχω διαβάσει για τον εμφύλιο το 
δικό μας ‒να τον πούμε, την «ηρωική 
ανταρσία τιμής»‒ και τους εμφύλιους 
πολέμους παντού στον κόσμο, δεν ξεχνώ δύο 

https://www.youtube.com/watch?v=jeU0RbuIQok�


πράγματα. Πως κάθε πόλεμος για τα σύνορα, 
τους βωμούς και τις εστίες, προϋποθέτει ή 
προκαλεί και έναν αμείλικτο ενδοσυνοριακό 
πόλεμο πολιτών, κοινωνικό ή άλλο. Με το 
διεθνή πόλεμο, με τον τερματισμό του, αν ο 
εχθρός που εισβάλλει δεν εισχωρήσει, ο λαός 
απαλλάσσεται από την παρουσία του και την 
αιματηρή  δράση του. Κλαίει τους νεκρούς 
του αλλά εκείνον τον αγνοεί πια και από την 
όψη και από την κόψη. Με τον κάθε εμφύλιο 
πόλεμο, όμως, από την επαύριον της λήξης 
του, την πρώτη κιόλας μέρα της ειρήνης 
δηλαδή, της όποιας σιδηράς ειρήνης, ο 
ηττημένος βρίσκεται δίπλα στον νικητή. 
Πρέπει να επιβιώσει  σε πλαίσιο κοινωνικού 
εμφυλίου. Η Ελπίδα, με πληθώρα εικόνων 
μάς δείχνει στο βιβλίο της πόσο δύσκολο 
υπήρξε αυτό και στην Πρέβεζα. Το έζησε 
σκληρά η οικογένειά της. Όπως και άλλες 
οικογένειες. Και η δική μου.  

Θα πρέπει να θεωρήσουμε το βιβλίο της 
Ελπίδας σαν μια εμπεριστατωμένη και 
τεκμηριωμένη «μικροϊστορική» κατάθεση και 
σαν χρησιμότατη και επιτυχή συγγραφική 
προσπάθεια σχετικά με την Πρέβεζα εκείνη 
την εποχή και τις μεταγενέστερες δεκαετίες. 
Το γεγονός και μόνο, πως αυτή η 
δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο 
μικροχώρο αυτής της πόλης και με τη 
συγκεκριμένη οπτική, με αναμνήσεις από μια 
νεαρότατη τότε κάτοικό της, αναδεικνύει τη 
μικροϊστορική μας «μητρίδα» Πρέβεζα ως 
πρωταγωνίστρια.  
 
Από τη μητρίδα στην πατρίδα με τη βοηθεια 
της συγγραφέως 
Τη λέξη αυτή, «μητρίδα», χρησιμοποιούν για 
τα πάτρια εδάφη στη μικρή κλίμακά τους. 
Εξάλλου αρκετά χρόνια τώρα με τη 
«microstoria» βλέπουμε την τάση για 
ακαδημαϊκή επανεκτίμηση των μικροχώρων, 
μικρών πόλεων και οικισμών που είναι 
επιστημονικά παρατημένοι. Οπότε, τέτοιες 
εργασίες, όπως της Ελπίδας, της μικρής 
κλίμακας, κοντά στους απλούς ανθρώπους, 
βοηθούν. Βοηθούν να ενταχθούν οι 
καθημερινές στιγμές σε κάποιες μεγαλύτερες 

ιστορικές διάρκειες, να συσχετιστούν με 
εδαφικές και γεωπολιτικές αναταράξεις, και, 
κυρίως, να αναζητηθούν  κάποια αίτια. Από 
την μητρίδα στην πατρίδα.  
Πατρίδα, μητρίδα, Ελπίδα. Ναι, ας πούμε πως 
ακόμα και η ίδια η συγγραφέας καθίσταται 
αντικείμενο μικροϊστορικής έρευνας. Το 
κέντρο της συγγραφικής δραστηριότητάς της, 
η μικρή έως και προσωπική κλίμακα, οι απλοί 
άνθρωποι και ο τίμιος αγώνας τους, οι 
καθημερινές τους αγωνίες, κάνουν και αυτή 
την ίδια κέντρο του ενδιαφέροντος του 
αναγνώστη αλλά και του ερευνητή. Είναι 
αξιοσημείωτο άλλωστε το αντιφασιστικό 
σθένος με το οποίο παρουσιάζει τις 
αναμνήσεις της καθώς και η θαρραλέα 
αταλάντευτη κομμουνιστική της ένταξη που 
καθιστά αυτόματα την εργασία και  μέρος της 
ιστορίας του ΚΚΕ. Άλλωστε, όπως γράφει 
υπερήφανα, η ίδια και η οικογένειά της 
«μένουν πιστοί στη μεγάλη παρακαταθήκη 
που άφησε ο πατέρας της και σε όσα έζησαν 
από το 1940 έως το 1974. Να αγωνίζονται για 
το τιμημένο ΚΚΕ, ποτισμένο από το ίδιο τους 
το αίμα και τα δάκρυά τους που έχυσαν τόσα 
χρόνια». 
Σε σχέση με τη μικροϊστορική προσέγγιση και 
την ένταξή της στο γενικότερο εθνικό και 
διεθνές πλαίσιο ανάλυσης, δεν λέω εδώ 
τίποτε περισσότερο από τα λίγα και σωστά 
που σημειώνει προλογίζοντας ο επιμελητής 
της έκδοσης και συντονιστής της αποψινής 
εκδήλωσης φίλος Κώστας Καζούκας:  

Οι ιστορίες των ανθρώπων συνθέτουν 
την ιστορία ενός τόπου. Και η ιστορία 
του τόπου μας  κ α θ ρ ε φ τ ί ζ ε ι  τη 
μοίρα όλης της χώρας. Αν το βιβλίο 
αυτό έχει μια επιπλέον αξία, συνεχίζει 
ο Κώστας, αυτή έγκειται στο μεγάλο 
ΓΙΑΤΙ που μας καλεί να απαντήσουμε.  

Αυτό το «γιατί», που τόσο δραματικά δεν 
παύει να θέτει, σελίδα μετά τη σελίδα, η 
συγγραφέας μας, στοιχειώνει τη 
Παργινόσκαλα και όλους εμάς τους 
ανθρώπους της. Χωρίς όμως να σταματά σε 
εκείνη την εποχή. Φτάνει μέχρι σήμερα. 



Αφορά το τώρα. Και κύρια, αφορά και το 
αύριο.  
Για εκείνη την εποχή, θα μπορούσα να το 
θέσω τοπικά και πατριωτικά «γιατί η 
Πρέβεζα;».  Δεν αγνοούμε άλλωστε και 
καλώς υπενθυμίζονται  στην έκδοση τα εξής: 
Στις 9 Σεπτέμβρη 1944 υπογράφεται από 
αντιπροσώπους του ΕΑΜ και ΕΔΕΣ 
πρωτόκολλο ενότητας μέσα στην πόλη της 
Πρέβεζας. Ταυτόχρονα βγαίνει 15μελής Λαϊκή 
Επιτροπή από τα σωματεία της πόλης και 
αντιπροσώπους του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ. 
Σκοπός της η τήρηση της τάξης κατά την 
απελευθέρωση της πόλης. Στη διάθεση της 
Επιτροπής μπαίνει σώμα Πολιτοφυλακής 
μικτό με 120 άνδρες από κάθε Οργάνωση. 
Όλος ο λαός έχει σύνθημά του την ενότητα 
και τη συνεργασία. Στις 14 Σεπτέμβρη η πόλη 
λευτερώνεται. Όμως σε λιγότερο από δέκα 
μέρες γινόμαστε μάρτυρες της σφαγής της 
Παργινόσκαλας. Γιατί; Γιατί στην Πρέβεζα; 
 
Η Παργινόσκαλα ως μήνυμα εκφοβισμού 
και ωμή προβοκάτσια 
Πρέπει εδώ να θυμηθούμε πως η Πρέβεζα 
είχε γίνει πάλι πειραματόζωο ολέθρου και 
καταστροφής μερικούς μήνες πριν από τη 
σφαγή της Παργινόσκαλας. Δεν πρέπει να 
ξεχνούμε τους εγγλέζικους βομβαρδισμούς 
το Μάη του ’44, στις 18 και 27 εκείνου του 
μήνα. Η RAF βομβάρδισε την Πρέβεζα 
τέσσερις μήνες πριν από την Παργινόσκαλα, 
ενώ τίποτα δεν διακυβευόταν πια στα νότια 
θέατρα πολέμου, απλά σαν να ήθελε με 
βόμβες να σβήσει τα ίχνη από τις πατημασιές 
του Λόρδου Βύρωνα όταν πρωτοπάτησε το 
πόδι του στην Ελλάδα, στην Πρέβεζα.  
Όλα τα αποφασιστικά πολεμικά γεγονότα 
διαδραματίζονταν στον ευρωπαϊκό Βορρά, 
για παράδειγμα οι Αρδέννες,  το Δεκέμβρη, 
και θα συνεχίζονταν ακόμα μέχρι τον 
επόμενο Μάη. Γι’ αυτό, μια υπόθεση είναι 
πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ενεργοποιούσαν 
και άλλα πεδία μαχών για αντιπερισπασμό σε 
σχέση με τη σχεδιαζόμενη απόβαση στη 
Νορμανδία. Η απόβαση στη Νορμανδία έγινε 
πράγματι μετά μερικές μέρες, στις 6 Ιουνίου 

του 1944, όπως το ξέρουμε, και αυτό μπορεί 
να έχει κάποια ερμηνευτική αξία. Όταν 
πρωτοείδα στο Λονδίνο την εντοιχισμένη 
πλάκα για τη σύσκεψη των μεγάλων που είχε 
λάβει χώρα στο περίφημο ιδιωτικό σχολείο 
του Αγίου Παύλου, μετά το Χάιδ Παρκ, προς 
την περιοχή Χάμμερσμιθ, που έγινε στις 15 
Μαΐου του 1944, ανατρίχιασα γιατί σκέφτηκα 
πως εκεί ενδέχεται να είχε αποφασιστεί και 
το μέλλον της Πρέβεζας. Και ίσως και της 
Ελλάδας.  
Ποιο μέλλον λοιπόν είχε αποφασιστεί εκεί 
στο παλιό καλό σχολείο, που πρώτο, πριν 
αιώνες, είχε βάλει τη διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών στο πρόγραμμά του; Της 
πολυπόθητης ειρήνης ή των προκλήσεων και 
της ιμπεριαλιστικής επικράτησης; Η 
πρεβεζάνικη μικροϊστορία, που λέμε, μας 
οδηγεί να βάλουμε τα πράγματα σε 
γενικότερο πλαίσιο παγκόσμιας ιστορίας. 
Μπορούμε να συγκρίνουμε τους 
βομβαρδισμούς και την Παργινόσκαλα, που 
αυτά δεν έγιναν από Γερμανούς, με άλλα 
παγκόσμια γεγονότα. 
Όπως το αναλύει ο τόσο σημαντικός 
συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο, που πέθανε στην 
αρχή αυτής της χρονιάς, ο βομβαρδισμός στη 
Χιροσίμα δεν είχε απλά στόχο την υποταγή 
και ειρήνευση της Ιαπωνίας. Εγγραφόμενος 
στη λογική του διπολισμού έγινε ‒κατά την 
εκτίμηση του Έκο‒ για να μεταφέρει σε 
μεταπολεμικό ακροατήριο πλέον και το 
μήνυμα «καθίστε καλά…». Από τους 
Αμερικανούς προς τους Σοβιετικούς και τους 
ανά τον κόσμο φίλους της Σοβιετικής Ένωσης.    
Στην πρεβεζάνικη περίπτωση τα πράγματα 
είναι περισσότερο σύνθετα. Μπορούμε να 
εκτιμήσουμε πως οι βομβαρδισμοί του Μάη 
του ’44 εμπεριείχαν ένα μήνυμα εκφοβισμού 
για το αγωνιζόμενο λαό του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και 
την κομμουνιστική του ηγεσία, «καθίστε 
καλά…». Αλλά η Παργινόσκαλα, σαν εντολή 
για πρόκληση ή συνέχιση ενδοεθνικών 
εχθροπραξιών, θα πρέπει να αποτελεί ΚΑΙ 
τρομοκρατικό μήνυμα με ντόπιους και 
άλλους αποδέκτες αλλά ΚΑΙ οργανωμένη 
προβοκάτσια από  τους ιμπεριαλιστές και 



τους συνεργάτες τους για το στήσιμο του 
Εμφύλιου Πολέμου. Ίσως και μια δοκιμή για 
την αθηναϊκή 3 Δεκέμβρη που θα 
επακολουθούσε. Τη μεγάλη σφαγή της 
Πλατείας Συντάγματος.  
 
Μηνύματα από εκείνο το παρελθόν για το 
σήμερα και το αύριο 
Στο βιβλίο της Ελπίδας περνούν πολλές 
εικόνες περιγραφής της αγωνίας για τη ζωή 
και καταγραφής των αγώνων  για την ειρήνη, 
την κοινωνική δικαιοσύνη και την ιδέα. 
Δόθηκαν εκ μέρους ανθρώπων, ανδρών και 
γυναικών, Πρεβεζάνων, που εμπνέονταν, 
κατά κύριο λόγο, από ιδεώδη που, πολιτικά, 
καλλιεργήθηκαν στην κοινωνία μας από 
κομμουνιστές. Όλα αυτά είναι διάχυτα σε 
όλο το κείμενο μαζί με σύντομες  
εξιστορήσεις τιμής και θαυμασμού, θλίψης 
και μνημοσύνης. 
Από την Ελπίδα, σύζυγο του αείμνηστου 
Τάκη Παπαδημητρίου, που φαίνεται πως 
υπήρξε ο μόνος Πρεβεζάνος που έδωσε 
εισαγγελική κατάθεση για τα γεγονότα… Και 
βάζουμε εδώ πάλι εκείνο το «γιατί» της 
Ελπίδας, που προβάλλει στο αρχικό 
σημείωμα του Κώστα Καζούκα. Όχι για το  
τότε, αλλά για το πρεβεζάνικο «τώρα».  Και, 
όπως αναρωτηθήκαμε «γιατί τότε η 
πολυπόθητη ειρήνη έγινε κοινωνικός 
πόλεμος», να αναρωτηθούμε απλοϊκά «γιατί 
η Λεωφόρος Ειρήνης μοιάζει με πεδίο μάχης 
και θέατρο πολέμου της αυτοκινητικής 
καπιταλιστικής ασυδοσίας και των 
συνεργατών της στην Πρέβεζα;». Και μαζί και 
πολλά άλλα «γιατί».  Από τον καθένα. Και 
από μένα τον ίδιο.  
Και βρίσκω τόσο αδελφικό το εγχείρημα της 
Ελπίδας αφού το επώνυμό μου σφραγίζει την 
Παργινόσκαλα και το μνημείο της με τα 
ονόματα τριών δικών μου νεκρών. Τέτοια 
πολυβολημένα επώνυμα υπάρχουν σε όλα τα 
μνημεία. Πηγαίνοντας για προσκύνημα στο 
Μαυσωλείο του Δίστομου, ο επισκέπτης 
βλέπει και πολύ χειρότερα εκεί ‒χάρη στη 
θηριώδη ναζιστική αποτελεσματικότητα. 
Διαβάζουμε στο μνημείο πως μια οικογένεια 

ή σόι και άτομα με μακρινότερες συγγένειες 
και τοπικές συνεπωνυμίες, όλοι με το 
επώνυμο «Σφουντούρη», άφησαν στον τόπο 
αυτής της σφαγής 31 νεκρούς, τη μεγαλύτερη 
ομάδα με ένα ίδιο επώνυμο. Πάντα, όταν 
επισκέπτομαι ένα τέτοιο χώρο, αφιερώνω 
λίγο περισσότερο χρόνο για να διαβάσω και 
να ξαναδιαβάσω τα ονόματα αυτών των 
συγγενών. Που γίνονται έτσι και δικοί μου 
συγγενείς. Όχι συνεπώνυμοι εκείνοι με εμένα 
‒ αλλά πάντως εξ αίματος...  
  
Επίμετρο: Άλλον θα λένε Κωνσταντή άλλον 

Μιχάλη 
Η  Ελπίδα δεν έγραψε την αξιολογότατη 
εργασία της μόνο για το χθες, αλλά και για το 
σήμερα και για το αύριο. Μας θύμισε πως 
στον κοινωνικό  αγώνα, «αυτούς που βλέπεις 
πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις 
πάλι, άλλον θα λένε Κωνσταντή ή Σπύρο ή 
Κοσμά, άλλον θα λένε Μιχάλη».   
Θα προσθέσω λοιπόν κάποιες σκέψεις και 
θύμησες που μου γέννησε η ανάγνωση του 
βιβλίου. Θα μου συγχωρεθεί να αναφερθώ 
ιδιαίτερα  κα στους δικούς μου νεκρούς. 
Συμβαίνει να εκπροσωπώ το επώνυμο ‒δεν 
λέω τους ανθρώπους και τις οικογένειές 
τους‒ με τις περισσότερες, τρεις, αναγραφές 
στο μαύρο κατάλογο των εκτελεσμένων της 
Παργινόσκαλας. Μιχάλης Ρέντζος του 
Ιωάννη, Μιχάλης Ρέντζος του Ελευθερίου 
και Κοσμάς Ρέντζος. Θα αναφερθώ στους 
Μιχάληδες.  
Το όνομά τους, Μιχάλης Ρέντζος, που 
αφανίστηκε από την πόλη μας, είναι 
σπουδαίο για την οικογένειά μου και ‒κατά 
τον ιστορικό μας Ηλία Βασιλά‒ είναι 
σημαντικό και για την ιστορία της Πρέβεζας. 
Εκείνος ιχνηλάτησε στα λευκαδίτικα ενετικά 
αρχεία την ανάδυση του ιταλικού (αρχικά) 
ονόματος το 1739 και την κατοπινή έλευσή 
του στην Πρέβεζα. Αν οι υποθέσεις του είναι 
σωστές, αυτό εξηγεί τη διαιώνισή του στην 
οικογένειά μου. Και ήταν τόσο μοιραίο να 
χτυπηθεί αυτό το όνομα.       
Ο θείος μου Μιχάλης Ιωάννου Ρέντζος ήταν 
αδελφός του πατέρα μου. Είχε αρχίσει 



σπουδές Νομικής στην  Ιταλία και συνέχισε 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δεν τελείωσε.  
Μου βρίσκεται αντίγραφο του πιστοποιη-
τικού σπουδών που είχε υπογράψει ο Κωστής 
Παλαμάς, ως γενικός γραμματέας, τότε, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Του Μιχάλη είχε 
γίνει δεκτή υποψηφιότητα για διορισμό του 
ως Νομάρχη, αλλά μια κυβερνητική αλλαγή 
της εποχής δεν επέτρεψε να υπογραφεί. 
 

 
 

Ο Μιχάλης Ι. Ρέντζος 
 

Θυμάμαι που σαν παιδιά με τα άλλα 
εξαδέλφια μου ασχολούμασταν με τα αρχικά 
των ονομάτων μας και των ονομάτων των 
πατεράδων μας και των θείων μας, τέκνων 
του παππού Ιωάννη Ρέντζου, όπου το ΙΡ 
έπαιζε διάφορα παιγνίδια. Ο θείος μου 
Πολυδεύκης γινόταν ΠΙΡ, ο θειος μου ο 
Χρίστος ΧΙΡ, η θεία μου η Αρετή ΑΙΡ και η 
θεία μου η Ευφημία ΕΙΡ. Τα αρχικά του 
Μιχάλη ήταν ΜΙΡ, αλλά δεν μας έλεγε κάτι. 
Όταν αργότερα, ως φοιτητής, άρχισα 
μαθήματα ρωσικών, έμαθα αυτή τη 
σπουδαία ρωσική λέξη ‒ мир— που σημαίνει 
«ειρήνη» αλλά και «κόσμος». Σημαντική λέξη 
για το παγκόσμιο ειρηνιστικό κίνημα εκείνης 
της εποχής του οποίου ηγείτο η μεγάλη 
πατρίδα του σοσιαλισμού, που είχε κύρια 
γλώσσα της τα ρωσικά. Υπάρχει στα ρωσικά 

και η τόσο πυκνή έκφραση «миру мир», 
«Ειρήνη στον κόσμο».  
 

 
 

Το όνομα αυτό είχε και ο θείος μου Μιχάλης 
Ελευθερίου Ρέντζος, ο γραμματέας της 
τοπικής επιτροπής του ΕΑΜ που ήταν πρώτος 
εξάδελφος του πατέρα μου. Ήταν άριστος 
μαθητής και είχε πρωτεύσει στο διαγωνισμό 
των ΤΤΤ. Ο πρεβεζανογράφος μας και 
εκλεκτός φίλος Γιώργος Μουστάκης 
εκφράζεται με θαυμασμό για το άτομό του.  
Η ιστορία των παθών του αρχίζει πολλά 
χρόνια πριν, όπως διαβάζουμε στο Ημερο-
λόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου, που είχαμε 
εκδώσει. Στην εγγραφή της 26ης Δεκεμβρίου 
1925 μαθαίνουμε ότι πέθανε η σύζυγος του 
αδελφού του Ελευθερίου, «ήτις εγκατέλειψεν 
πέντε ορφανά» από ενός έτους μέχρι 16 
ετών. Ο Μιχάλης ήταν 12. Ο αγώνας του για 
τη ζωή και την κοινωνία τελείωσε εκέι στην 
παργινοσκακα στις 22 Σεπέμβερη του ΄44.  
Αιωνία η μνήμη τους.  
   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

• Αυτοανακήρυξη της παρούσας συγκέντρωσης σε 
«Συνέλευση της Παργινοόσκαλας» αφού πρώτα 
εκδηλωθεί η επιθυμία συμμετοχής όσων 
επιθυμούν να παραμείνουν.  

• Εκλογή επταμελούς διοικούσας ομάδας με 
πρόεδρο την Ελπίδα Παπαδημητρίου με κύριο 



σκοπό την διεκδίκηση της αναδίφησης του 
προδικαστικού φακέλου για τα εγκλήματα. 

• Διεκδίκηση από τη «Συνέλευση της 
Παργινόσκαλας» ονοματοδοσίας από το δημοτικό 
συμβούλιο σε μεγάλη οδό της πόλης η σε πλατεία 
της με χρήση του ονόματος της Παργινόσκαλας.  

• Ημερίδα αφιερωμένη στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή διαθεματικού προγράμματος τοπικής 
ιστορίας με θέμα τα εγκλήματα της Παργινόσκαλας 
με συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών των 

τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και σε συνεργασία 
με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών.     

 
 
 
 
 

  


