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Τρεις ηλικιωμένοι φίλοι που συμβαίνει να έχουν το ίδιο όνομα, Θωμάς, 
δυο τρεις φορές την εβδομάδα, χειμώνα καλοκαίρι, κολυμπάνε σε μια 
απάνεμη παραλία κάπου στη Βάρκιζα διανθίζοντας τη μέρα τους με 
ρακές, μεζέδες, ανέκδοτα, τραγουδάκια και χοντροκομμένα αστεία. 
Καταφέρνουν και ζούνε περίπου ανέπαφοι μες στην ανθρωπιστική 
καταστροφή της χώρας, αποφεύγοντας ακόμα και να σχολιάζουν τα 
γεγονότα που μαίνονται γύρω τους. 

Αλλά τα γεγονότα τους επισκέπτονται ακάλεστα: τον Δεκέμβρη του 
2012, εν μέσω ξαφνικής κακοκαιρίας, βρίσκει καταφύγιο στην παραλία 
τους ένα μικρό ιστιοφόρο με ένα ζευγάρι: ο λοστρόμος Νώντας και η 
μεξικάνα γυναίκα του Ινέθ, πρώην νοσοκόμα στους Ζαπατίστας. Από το 
καραβάκι αποβιβάζεται κι ένας άνθρωπος που γνωρίζουν καλά οι τρεις 
Θωμάδες: ένας τέταρτος χειμερινός κολυμβητής, ο δάσκαλος Φώντας, 
τον οποίο αποφεύγουν στη συντροφιά τους επειδή μονίμως επιχειρεί να 
τους υπενθυμίζει την κρίση. 

Μετά από αυτή τη συνάντηση μια απρόσμενη υπόσχεση απωλεσθέ-
ντος παραδείσου βαθμιαία απορρυθμίζει την ήσυχη καθημερινότητα 
των γερασμένων κολυμβητών. Ανάμεσα στα χρόνια 2012-2016 ό,τι 
πολυτιμότερο έχουν ως τότε αγαπήσει, λατρέψει, πιστέψει, ζήσει οι τρεις 
Θωμάδες δοκιμάζεται έως θανάτου…

Το Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ είναι ένα μυθιστόρημα που ανιχνεύει 
τα όρια αντοχής μιας βιασμένης κοινωνίας.

Το Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ είναι, ακόμα, ένα μυθιστόρημα για 
την παιδική ψυχή της τρίτης ηλικίας. 

Το Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ είναι, τέλος, ένα μυθιστόρημα για τη 
θανάσιμη γοητεία της θάλασσας.

Ο Άρης Μαραγκόπουλος (γεν.: Αθήνα 1948) έχει 
εκδώσει περισσότερα από είκοσι βιβλία πεζογρα-
φίας, κριτικής και τέχνης, και πάνω από δέκα με-
ταφράσεις. Ασκεί κριτική σε θέματα κουλτούρας, 
ιδεών και πολιτισμού. Είναι ιδρυτικό στέλεχος 
των εκδόσεων Τόπος. Τα πρώτα τρία βιβλία του 
επανακυκλοφόρησαν προσφάτως υπό τον τίτλο Η 
Τριλογία του ’80 (Τόπος 2018). Παλαιότερα βιβλία 
του: Oι Ωραίες Hμέρες του Bενιαμίν Σανιδόπουλου 
(μυθιστορία, Kέδρος 1998), Η άλλη Ελλάδα 1950-65 
(λεύκωμα, Τόπος 22018), Πεδία Μάχης Αφύλακτα 
(πολιτισμική θεωρία, Τόπος 2014), Τα Δεδομένα της 
Ζωής μας (νουβέλα, Τόπος 2015). 
Ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί εκτενώς με το έργο 
του Τζέιμς Τζόις για το οποίο έχει εκδώσει τρία 
βιβλία. Το πιο γνωστό από αυτά, με πολλαπλές εκ-
δόσεις, είναι το Ulysses, Oδηγός ανάγνωσης (Τόπος 
32010) και πιο πρόσφατο το Τζάκομο Τζόις (Τόπος 
22018). 
Τα τελευταία τρία μυθιστορήματά του συγκροτούν 
την άτυπη τριλογία «Μυθιστορία της συντροφικής 
ζωής»: H Μανία με την Άνοιξη (Τόπος 22009), Το Χα-
στουκόδεντρο (Τόπος 2012), Πολ & Λόρα, ζωγραφι-
κή εκ του φυσικού (Τόπος 2016). 

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα και 
το έργο του στις ιστοσελίδες arisgrandmangr.com 
και toposbooks.gr. 
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Έγραψαν για το Χαστουκόδεντρο
 
❛ Το γόνιμο τέχνασμα του Μαραγκόπουλου είναι ότι 
ξαναδιηγείται τον Εμφύλιο από σκοπιές που ούτε κατά 
διάνοια σκέφτηκε κανείς να τον περιγράψει. ❜

Κωστής Παπαγιώργης, Επενδυτής 

❛ Μυθιστόρημα πολυφωνικό και πολυπρισματικό, με βαρυ-
τικό κέντρο μια εμβληματική ιστορία αγάπης, καταφέρνει, 
με περισσότερους από έναν τρόπους, και μάλιστα τρόπους 
αμιγώς λογοτεχνικούς, να αφηγηθεί την Ελλάδα και τα πάθη 
της από το 1941 μέχρι το 1968.. ❜ 

Έφη Γιαννοπούλου, περ. Unfollow 

Έγραψαν για τη Μανία με την Άνοιξη

❛ Το μυθιστόρημα του Μαραγκόπουλου έχει δύο ιδιαιτερότη-
τες: πρώτον, τοποθετεί την ελληνική τρομοκρατία σ’ έναν 
βαθύτερο ιστορικό και κοινωνικό ορίζοντα και, δεύτερον, 
αναπτύσσει μια πολιτική κριτική της, την πρώτη ουσιαστικά 
στην ελληνική λογοτεχνία. ❜ 

Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Βιβλιοδρόμιο», Τα Νέα 

❛ Η Μανία με την Άνοιξη είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα 
πιο αξιόλογα μυθιστορήματα των τελευταίων χρόνων. […] 
Πάνω απ’ όλα, όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό 
μυθιστόρημα που επικεντρώνεται στον «εμφύλιο θυμό», στα 
εθνικά και πολιτικά αδιέξοδα του σύγχρονου Έλληνα… ❜ 

Λευτέρης Παπαλεοντίου, περ. Εντευκτήριο 

Έγραψαν για το Πολ & Λόρα, ζωγραφική  
εκ του φυσικού

❛ Με αφετηρία πραγματικά τεκμήρια και εμβληματικά κείμενα 
ο Μαραγκόπουλος τρυπώνει στις ρωγμές, χρωματίζει τις 
γκρίζες ζώνες, παραθέτει, παραφράζει, μιμείται, μεταμορ-
φώνει, παραμορφώνει, συμπληρώνει, τέλος, ότι δεν είπε, 
ξέχασε, ή, δεν τόλμησε να φανταστεί η Ιστορία. ❜

Αριστοτέλης Σαΐνης, Εφημερίδα των Συντακτών

❛ …Ο Μαραγκόπουλος παλεύει νικηφόρα με ορισμένα 
από τα πιο σκληρά υλικά του ιστορικού μυθιστορήματος, 
γράφοντας σίγουρα το καλύτερο βιβλίο του. ❜ 

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Το Βήμα της Κυριακής.

ISBN-13: 978-960-499-315-4
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Κουβεντιάζω με τους φίλους μου 
Μια συνάντηση με αφορμή το μυθιστόρημα 

του Άρη Μαραγκόπουλου 

Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ 
Με τον συγγραφέα συζητούν οι:
Γιάννης Ανδρουλιδάκης δημοσιογράφος, μεταφραστής
Ειρήνη Δαφέρμου βιβλιοθηκονόμος
Γιώργος Κατσαμάκης βιβλιοθηκονόμος, βιβλιογράφος
Παναγιώτης Φραντζής δημοσιογράφος, σύμβουλος επικοινωνίας 

Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 7.30
στο Καφέ στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου

Πανεπιστημίου 12 (Μετρό Σύνταγμα)


