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Νέες κυκλοφορίες:  
«Η τέχνη της αγάπης» 

του Έριχ Φρομ 
H επετειακή έκδοση για τα πενήντα χρόνια του διεθνούς μπεστ σέλερ, 

που βοήθησε εκατομμύρια αναγνώστες να κάνουν τη ζωή τους πιο 

ενδιαφέρουσα και δημιουργική, επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Διόπτρα.  

 

Ημερομηνία 22/03/2015 

Μέσο Booksitting 

Συντάκτης Αλεξία Καλογεροπούλου 

Link http://goo.gl/2RNvCt 
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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;  Η τέχνη της αγάπης βασίζεται στην πρώτη αντίληψη, 

ενώ αναμφισβήτητα η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύουν στη δεύτερη. 

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, ο φημισμένος ψυχαναλυτής και κοινωνικός 

στοχαστήςΈριχ 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. 

 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

 

 

 

 

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 και Για την αγάπη 

της ζωής

Info: Η τέχνη της αγάπης, συγγραφέας: Έριχ Φρομ, μετάφραση: Ουρανία 

Τουτουντζή, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 224, τιμή: 15,50€.  

http://www.dioptra.gr/Vivlio/442/789/I-texni-tis-agapis/
http://www.dioptra.gr/Vivlio/442/789/I-texni-tis-agapis/
http://www.dioptra.gr/el/

