
Θεσσαλονίκη. Μεταπολίτευση. Μια τυχαία συνάντηση στο κυλικείο της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
αναστατώνει τη ζωή δύο παιδικών φίλων. Μια γυναίκα µπαίνει ανάµεσά τους και τους αποµα-
κρύνει, χαρίζοντας στον έναν την αγάπη της και στον άλλον τον πόνο και την ξενιτειά. 

Μια ιστορία αγάπης και προδοσίας για τον έναν από τους δύο ήρωες, ανεκπλήρωτου έρωτα 
και εκδίκησης για τον άλλο, ενώ στο βάθος προβάλλει αινιγµατικό το αντικείµενο του πόθου: η 
γυναικεία µορφή σαγηνευτική και συνάµα απειλητική, µυθική και την ίδια στιγµή απολύτως γή-
ινη, ενσαρκώνει την ανδρική φοβία για το αιώνιο θήλυ. Με το θέµα του έρωτα συνυφαίνεται και 
το θέµα της δηµιουργίας. Παράλληλα µε την ερωτική ιστορία παρακολουθούµε την πορεία µύ-
ησης των τριών προσώπων στη µορφή της τέχνης που ο καθένας έχει επιλέξει: στο θέατρο, στη 
µουσική, στα κόµικς. Σηµείο συνάντησης: η αγωνία της δηµιουργίας.

Στο µυθιστόρηµα του Γιώργου Αλεξανδρινού τα όρια µεταξύ µύθου και πραγµατικότητας, 
ιστορίας και µυθοπλασίας καταργούνται, καθώς η ζωή, η συµπεριφορά και εντέλει το πεπρω-
µένο των τριών βασικών χαρακτήρων προβάλλονται πάνω σε µορφές από την αρχαία και τη 
σύγχρονη µυθολογία: ο Ορφέας και η Ευρυδίκη, ο Κόρτο Μαλτέζε, ο Τσε Γκεβάρα, η Μέριλιν 
Μονρόε ενοικούν στη φαντασία των µυθιστορηµατικών ηρώων, τους συναντούν, τους συντρο-
φεύουν. Από την προβολή αυτή δεν απουσιάζει η ειρωνεία: χαρακτηριστικότερη περίπτωση 
αποτελεί ο βασικός για την πλοκή του µυθιστορήµατος µύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ο 
οποίος αντιστρέφεται ειρωνικά.

Τέλος, το «Σενάριο για Μια χαµένη αγάπη» διαλέγεται εποικοδοµητικά µε την κινηµατογρα-
φική αφήγηση. Περιλαµβάνει αλλεπάλληλες αναδροµές, παράλληλα µοντάζ και ένα πλήθος κι-
νηµατογραφικών αναφορών, οι οποίες ενσωµατώνονται µε τέχνη στην πλοκή, ώστε να αποτε-
λούν αναπόσπαστο µέρος της – ως εάν οι κινηµατογραφικές ιστορίες να συνεχίζονται µέσα στις 
σελίδες του βιβλίου.

Ένα µυθιστόρηµα πολυεπίπεδο, ερεθιστικό, γραµµένο µε χιούµορ, που έχει την αρετή να δια-
βάζεται ταυτόχρονα και σαν µια αισθαντική ερωτική ιστορία.
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Ο Γιώργος Αλεξανδρινός γεννήθηκε στα Γρεβενά και από το 1981 
ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Το πρώτο µυθιστόρηµά του Ένας έλλη-
νας φοιτητής αυτοκτόνησε στο Παρίσι κυκλοφόρησε το 1995 από τις 
εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
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