Η ΡΑΨΑΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

« Η Ραψάνη πήρε μέρος σχεδόν σύσσωμη στην εθνική αντίσταση και στελέχωσε τις
οργανώσεις του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ και της Εθνικής Αλληλεγγύης, την Επιμελητεία του
Αντάρτη, την Εθνική Πολιτοφυλακή και τον ΕΛΑΣ (ενεργό και εφεδρικό). Μαχητές,
έφεδροι, μέλη επιμελητείας, πολιτοφύλακες, σύνδεσμοι και πληροφοριοδότες, άντρες,
γυναίκες κι αετόπουλα, αγωνίστηκαν όλοι με απαράμιλλο θάρρος κατά της γερμανικής
κατοχής.» (απόσπασμα από την εισήγηση με τίτλο « Η Ραψάνη στα χρόνια της Κατοχής»
του Γ. Φασούλα, στο 3ο Συνέδριο που διεξήχθη στη Ραψάνη, στις 28-29 Ιουλίου 2018)

Η συμμετοχή λοιπόν των Ραψανιωτών στα γεγονότα της Κατοχής, έντονη στις
μνήμες τους και στις συζητήσεις τους, καταγράφηκε τη δεκαετία του ΄80 σε κείμενα,
στα τεύχη του περιοδικού «Ραψάνη», το οποίο εξέδιδε ο Μορφωτικός Σύλλογος
Ραψάνης και τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια.
Το κείμενο «Τα ημερολόγια του Γιώργου Μπρουζιώτη 1936-1946» περιέχει
αποσπάσματα από το βιβλίο «Τα ημερολόγια του Γιώργου Μπρουζιώτη 1936-1946»
σε επιμέλεια του Γιάννη Φασούλα από τις εκδόσεις Θράκα, που κυκλοφόρησε στη
Λάρισα το 2016. Ο 17χρονος Γ. Μπρουζιώτης αφηγείται μια καθημερινότητα
3.378+61 ημερών, στην οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει στοιχεία ιστορικά,
κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά και λαογραφικά. Κυρίως όμως καταθέτει, όχι μόνο τη
δική του αυθεντική ιστορία, αλλά καταθέτει στην Ιστορία αφηγούμενος χωρίς τα
παραμορφωτικά γυαλιά μιας κατοπινής κομματικής ένταξης στα χρόνια που
ακολούθησαν την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Δεν πρόλαβε να ζήσει στη δίνη των
γεγονότων, δεν πρόλαβε να δεχθεί την οποιαδήποτε επιρροή από τις κατοπινές
αποτιμήσεις των γεγονότων από κόμματα και πολιτικούς, η οποία θα άλλαζε την
οπτική του αντίληψη. Είναι ένας «αυθεντικός αντιήρωας», όπως σημειώνει ο
επιμελητής του βιβλίου Γ. Φασούλας.
Το κείμενο «Εθνική Αντίσταση» του Ζήση Ζώκα (1923-2013) δίνει το ερέθισμα
στον ερευνητή της περιόδου αυτής να αναζητήσει στο αρχείο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης της Ραψάνης, τα δύο Ημερολόγιά του καθώς και το προσωπικό του
αρχειακό υλικό που αφορά τη Ραψάνη. Στη Βιβλιοθήκη επίσης υπάρχει ειδικό ράφι
με πλήθος βιβλίων και περιοδικών από δωρεές, που αφορούν την Εθνική Αντίσταση.
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