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«Η ζωή μου είναι σαν ωραίο παραμύθι, πλούσια κι ευτυχισμένη».
Η διαδρομή του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν –από γιος φτωχού τσαγκάρη, επιτυχημένος συγγραφέας–
μοιάζει με παραμύθι. Εξάλλου, έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει αυτόν το μύθο. Οι
χαρακτήρες του Άντερσεν ξεκίνησαν τη θριαμβευτική πορεία τους στον κόσμο κατά τη διάρκεια της
ζωής του και δεν έχουν ξεχαστεί μέχρι σήμερα.
Η σειρά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-SUHRKAMP Bιογραφίες έχει φέρει στην Ελλάδα τη διεθνώς αναγνωρισμένη
συλλογή BasisBiographie των εκδόσεων Suhrkamp. Η μεγάλη ακτινοβολία της σειράς οφείλεται στο
ευρύτατο φάσμα που καλύπτει: δεκάδες επιφανείς προσωπικότητες του πνεύματος και της δράσης
(φιλόσοφοι, μύστες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, πολιτικοί, στρατιωτικοί, ηθοποιοί) απ’ όλες
τις περιοχές του κόσμου κι απ’ όλες τις εποχές της ιστορίας. Όμως η ιδιαίτερη επιτυχία της σειράς
οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την αναγνωστική απόλαυση με τη γρήγορη πρόσβαση σε
εξειδικευμένες πληροφορίες και την ολοκληρωμένη θεώρηση κάθε προσώπου και του έργου του – όλα
αυτά σ’ έναν εύχρηστο δεμένο τόμο 180 περίπου σελίδων, διάσπαρτο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό
και με χαρακτηριστικά αποσπάσματα λόγου από τον ίδιο τον βιογραφούμενο και τους σχολιαστές του.
Κάθε τόμος απαρτίζεται από τρία μέρη: Η ζωή, Το έργο και Η επίδραση. Το πρώτο διατρέχει τα κρίσιμα
γεγονότα και τις βασικές εξελίξεις στη ζωή του προσώπου. Το δεύτερο παρουσιάζει τα έργα του,
αφιερώνοντας σύντομα δοκίμια στα κυριότερα απ’ αυτά. Το τρίτο δείχνει γιατί αυτό το πρόσωπο
εξακολουθεί να έχει σημασία για μας σήμερα. Τέλος, το Παράρτημα συγκεντρώνει πολύτιμα υλικά
αναφοράς: χρονολογικό πίνακα, ευρετήρια προσώπων και έργων και σχολιασμένη βιβλιογραφία,
συμπληρωμένη με τις αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις.
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