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Το βιβλίο του Μητς Μήτση
«Ο Μανδραγόρας και η όχεντρα της
Ευτέρπης» είναι ένα βιβλίο καταπέλτης,
καταρρίπτει κάθε προκατάληψη, όλες
τις δοξασίες που περιβάλλουν το φυτό
Μανδραγόρα από αρχαιοτάτων χρόνων
έως και τις ημέρες μας, καθώς και την
αντιμετώπισή τους. Δεν αφήνει τα
καλώς και τα κακώς κείμενα σε
λιμνάζοντα ύδατα, όλα τα ανατρέπει.
Κατά την έρευνά του, απροσδόκητα,
παρά τη θέλησή του ο συγγραφέας
συμπωματικά εμπλέκεται και ο ίδιος,
αλλά όμως δε διστάζει να παρουσιάσει τι
πιστεύουν οι συνομιλητές του. Οι οποίοι
με τίποτα δεν αλλάζουν τις απόψεις
τους, που περισσότερο μοιάζουν με αποκύημα νοσηρής φαντασίας,
όπου δε θέλεις να τις πιστέψεις.
Δίχως ενδοιασμούς οι συνομιλητές απερίσκεπτα προχωράνε,
ξετυλίγουν κρυφές πτυχές του παρελθόντος και σημερινές ακόμα,
βγάζουν στο φως αλήθειες ξεχασμένες. Άλλες σκεπασμένες από τη
σκόνη του χρόνου κι άλλες που όλοι μας κάνομε στραβά μάτια διότι
έτσι μας βολεύει.
Κατηγορηματικά και με μεγάλη υπερηφάνεια αναδεικνύουν τη σαπίλα
που περιβάλει την σημερινή κοινωνία, ξεκινώντας από τον πρώτο στην
τάξη Έλληνα πολίτη μέχρι και το τελευταίο άτομο.
Σχεδόν, για να μην πούμε στο σύνολό τους, τα γεγονότα που
αναφέρονται είναι πραγματικά. Τις περισσότερες περιπτώσεις τις
επιβεβαιώνουν με το πραγματικό τους όνομα τα άτομα που
εμπλέκονται σ’ αυτά. Ολίγα είναι εκείνα τα άτομα τα οποία για την
περίπτωσή τους δε δέχθηκαν να αναφερθεί το όνομά τους.
Για την ουσία του βιβλίου «Ο Μανδραγόρας και η όχεντρα της
Ευτέρπης» ο αναγνώστης πρέπει απαραίτητα να συμβουλευτεί τον
πρόλογο του δημοσιογράφου Χρήστου Μέγα. Κάθε μια άλλη ανάλυση
είναι περιττή ή εκ του πονηρού, διότι η ανάλυσή του είναι λεπτομερής,
συνοπτική, με ουσία και σε βάθος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου
Ομιλητές:

∙ Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
∙ Χρήστος Μέγας, δημοσιογράφος.
∙ Μητς Μήτσης, συγγραφέας, λαογράφος, ποιητής
Συμμετέχουν τα χορευτικά των συλλόγων Ηπειρωτών Ιλίου και
Αρκάδων Ιλίου.
Την εκδήλωση πλαισιώνει η αυθεντική παραδοσιακή Ηπειρώτικη
κομπανία «Λαλητάδες»: (Κλαρίνο: Δημήτρης Ρίζος, Λαούτο:
Δημήτρης Ρίζος του Κλέωνος, Ντέφι-τραγούδι: Ματίνα Τζίκα,
Τραγούδι: Δημήτρης Τσίπρας)
Στο τέλος της εκδήλωσης θα γλεντήσομε αντάμα όπως αρμόζει σε
Ηπειρώτες και Αρκάδες

Παραδοσιακή Ηπειρώτικη κομπανία «Λαλητάδες»

Ένας λαός που δε γράφει νέα βιβλία, είναι νεκρός από ιδέες.
Ένας λαός που δε διαβάζει βιβλία, είναι απλά νεκρός σε όλα.
Λαός που δε γνωρίζει το παρελθόν, δε μπορεί να οικοδομήσει το
μέλλον.
Λαοί που ξεχνάν τον πολιτισμό, αγνοούν την ιστορία, την παράδοσή
τους χάνονται, είναι καταδικασμένοι στο θάνατο, αυτοκτονούν.
Ο τόπος μας, ο πολιτισμός, η ιστορία, οι προγονοί μας, η παράδοσή
μας είναι η δύναμη της ζωής, η καρδιά μας, είναι η ψυχή μας.
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