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Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΓΑΣ 

Είναι η αγάπη τέχνη; Αν είναι, χρειάζεται γνώση και προσπάθεια.  Ή μήπως, η 

αγάπη είναι ένα ευχάριστο συναίσθημα που κατά σύμπτωση το γνωρίζει κανείς, 

το «συναντά» αν είναι τυχερός; Οι εκδόσεις Διόπτρα διοργανώνουν στον ΙΑΝΟ 

μια συζήτηση για την αγάπη με αφορμή την επετειακή έκδοση 50 χρόνων από 

την κυκλοφορία του βιβλίου του Erich Fromm, Η Τέχνη της Αγάπης. 

Το βιβλίο: 

Αυτό το μικρό βιβλίο βασίζεται στην πρώτη αντίληψη, ενώ αναμφισβήτητα η 

πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύουν στη δεύτερη. 
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H επετειακή έκδοση, για τα πενήντα χρόνια του καινοτόμου διεθνούς μπεστ 

σέλερ, που έδειξε σε εκατομμύρια αναγνώστες πώς να κάνουν τη ζωή τους 

ενδιαφέρουσα και δημιουργική αναπτύσσοντας τις κρυμμένες τους δυνατότητες 

για Αγάπη. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν αγαπούν, είναι ανίκανοι να ανυψωθούν ως το 

μοναδικό επίπεδο που έχει πραγματικά σημασία: το επίπεδο της αγάπης που 

είναι συνυφασμένη με την ωριμότητα, την αυτογνωσία και το θάρρος. Όπως 

ισχύει και για κάθε άλλη τέχνη, έτσι και η τέχνη της αγάπης απαιτεί άσκηση και 

συγκέντρωση, όπως επίσης και αυθεντική διορατικότητα και κατανόηση. 

Στο κλασικό αυτό βιβλίο, Η Τέχνη της Αγάπης, ο φημισμένος ψυχαναλυτής και 

κοινωνικός στοχαστής Έριχ Φρομ διερευνά την αγάπη απ’ όλες τις πλευρές και 

τις όψεις της – όχι μόνο τη ρομαντική αγάπη, που είναι διαποτισμένη από τόσες 

παρανοήσεις και τόσες μεγάλες προσδοκίες, αλλά επίσης την αδελφική αγάπη, 

την ερωτική αγάπη, την αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους, την αγάπη για τον 

εαυτό μας και την αγάπη για τον Θεό. 

«Ο Έριχ Φρομ είναι και τα δύο, ένας διεισδυτικός ψυχολόγος και ένας ικανός 

συγγραφέας. Το βιβλίο του έχει κύρος και ευθύτητα, πρακτικότητα και ακρίβεια» 

Chicago Tribune 

«Κάθε αράδα είναι γεμάτη κοινή λογική, ανθρωπιά και ρεαλισμό». Fortune 
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Ο Έριχ Φρομ (1900-1980) μετανάστευσε το 1934 από τη Γερμανία στις 

Ηνωμένες Πολιτείες όπου δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κολούμπια, Γέιλ και στο 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έγραψε πολλά βιβλία, ανάμεσα στα οποία: Ο 

Φόβος Μπροστά στην Ελευθερία, Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό του, Η Καρδιά 

του Ανθρώπου, Η Ανατομία της Ανθρώπινης Καταστροφικότητας, Να Έχεις ή να 

Είσαι; και Για την Αγάπη της Ζωής 

Info: 

«Η τέχνη της αγάπης» 

Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 18.00 

Ιανός, Σταδίου 4, Αθήνα 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
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η δημοσιογράφος Τίνα Μανδηλαρά, με την ιδιότητα της βιβλιοκριτικού, 

η καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας και μεταφράστρια Νατάσσα Βογιατζίδου, με 

την ιδιότητα της αναγνώστριας 

και η συγγραφέας Ουρανία Τουτουντζή, με την ιδιότητα της μεταφράστριας του 

βιβλίου. 

 

 


