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Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα του βιβλίου, του διάσημου
ψυχιάτρου και συγγραφέα Irvin Yalom, Όταν έκλαψε ο Νίτσε.
Το βιβλίο αυτό έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό και ήταν το πρώτο που οδήγησε
στο εκδοτικό φαινόμενο Γιάλομ στην Ελλάδα.
1) Με την ευκαιρία αυτή οι Εκδόσεις Άγρα επανεκδίδουν το βιβλίο σε νέα πολυτελή επετειακή έκδοση
(με σκληρό εξώφυλλο, κουβερτούρα και σελιδοδείκτη).
2) Η νέα έκδοση κυκλοφορεί με ένα νέο Επίμετρο του Irvin Yalom και δυο εκπληκτικές επιστολές που
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και που δείχνουν ότι η φανταστική συνάντηση που εμπνεύστηκε ο
συγγραφέας μεταξύ Νίτσε, Μπρόιερ και του νεαρού Φρόυντ θα μπορούσε να έχει συντελεστεί στην
πραγματικότητα. Έχουμε την εκπληκτική περίπτωση όπου 130 χρόνια μετά τα γεγονότα και 10
χρόνια μετά την έκδοση του μυθιστορήματος, η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τη
μυθοπλασία του συγγραφέα.
Το Επίμετρο συνοδεύεται από φωτογραφίες και σύντομα βιογραφικά των πραγματικών ηρώων του
μυθιστορήματος (Νίτσε, Λου Σαλομέ, Πωλ Ρε, Μπρόιερ, Φρόυντ και Βέρθα Πάππενχάιμ/Άννα Ο.)
3) Οι Εκδόσεις Άγρα προσφέρουν τη νέα αυτή πολυτελή έκδοση στην ίδια τιμή με την παλαιότερη
μαλακή έκδοση.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε και ο Αυστριακός
γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου αιώνα,
σε μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Σ' αυτή την περιπέτεια υπαρξιακής αναζήτησης δύο
μοναδικών ανθρώπων εμπλέκονται ένας νεαρός ειδικευόμενος γιατρός ονόματι Ζίγκμουντ Φρόυντ, μια
θυελλώδης γυναίκα-ίνδαλμα ποιητών και ψυχιάτρων, η Λου Σαλομέ, και μια σαγηνευτική ασθενής, η Άννα Ο.,
που στοιχειώνει την ψυχή του γιατρού της.
Ο διάσημος ψυχίατρος Irvin D. Yalom επινοεί στο μυθιστόρημα αυτό τη συνάντηση δύο ιστορικών προσώπων
στη μητρόπολη των διανοητικών ζυμώσεων του 19ου αιώνα, τη Βιέννη, δίνοντας μια ερμηνευτική εκδοχή της
γέννησης της ψυχοθεραπείας και της σχέσης της με την υπαρξιακή φιλοσοφία. Η ψυχοθεραπευτική περιπέτεια
που ξετυλίγεται κόβει την ανάσα καθώς αποκαλύπτει βήμα βήμα την ιαματική δύναμη της αληθινής σχέσης.

ΒΙ ΟΓΡΑ ΦΙΚ Α ΣΤ Ο Ι ΧΕΙΑ Ο IRVIN D. YALOM (1931-) είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των ΗΠΑ. Μαθητής και συνεργάτης του Rollo
May, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους, εν ζωή, εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην
ψυχιατρική και είναι συγγραφέας του εγκυρότερου και πληρέστερου εγχειριδίου υπαρξιακής
ψυχοθεραπείας (Existential Psychotherapy). Στον επιστημονικό χώρο είναι ιδιαίτερα γνωστό το κλινικό
και ερευνητικό έργο του στην ομαδική ψυχοθεραπεία.

Το πρώτο του βιβλίο, που το 2006 κυκλοφόρησε η νέα αναθεωρημένη και επαυξημένη του έκδοση, Θεωρία
και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας (Άγρα, 2006), έχει μεταφραστεί σε δεκατέσσερις γλώσσες και
αποτελεί βασικό διδακτικό εγχειρίδιο σε πολλές σχολές ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας. Ο Γιάλομ έχει
γράψει πολλά ακόμη επιστημονικά βιβλία και άρθρα.
Το λογοτεχνικό του έργο αρχίζει όψιμα και περιλαμβάνει δύο συλλογές διηγημάτων (Ο δήμιος του έρωτα
και Η μάνα και το νόημα της ζωής) και τρία μυθιστορήματα (Όταν έκλαψε ο Νίτσε, Στο ντιβάνι και Η
θεραπεία του Σοπενάουερ), που έχουν γίνει μπεστ-σέλλερ σε πολλές χώρες. Όλα του τα λογοτεχνικά βιβλία
αποτελούν ιστορίες ψυχοθεραπείας και ο ίδιος τα θεωρεί προέκταση του διδακτικού του έργου, το οποίο,
όπως λέει, βρίθει ούτως ή άλλως ιστοριών και διηγήσεων.
Στις Εκδόσεις Άγρα κυκλοφορούν τα βιβλία του Όταν έκλαψε ο Νίτσε, Στο ντιβάνι, Ο δήμιος του έρωτα,
Η μάνα και το νόημα της ζωής, Θρησκεία και ψυχιατρική, Το δώρο της ψυχοθεραπείας, Η θεραπεία του
Σοπενάουερ, Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας, Στον κήπο του Επίκουρου - Αφήνοντας πίσω
τον τρόμο του θανάτου, Θα φωνάξω την αστυνομία (που το συνέγραψε με τον Robert Berger), Κάθε μέρα
λίγο πιο κοντά – Μία ψυχοθεραπεία ειπωμένη δύο φορές, ενώ ετοιμάζεται το βιβλίο Υπαρξιακή
ψυχοθεραπεία.

