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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ 
 

 

O Ντίνος και ο συγκάτοικός του, φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, ζουν 

μια ανέμελη και ευχάριστη ζωή. Παρέες, ποτά, ξενύχτια, 

γυναίκες, μαθήματα, συνθέτουν την καθημερινότητα τους. Είναι 

νέοι, όμορφοι, κοινωνικοί και ζητούν πάντα το καλύτερο για τον 

εαυτό τους. Είναι φίλοι καρδιακοί εκτός από συγκάτοικοι ή μήπως 

όχι; Τη γλυκιά τους ρουτίνα θα την ταράξει ο έρωτας και ένα 

ξύλινο κουτί …το «κλειδί της ζωής». Μια θανάσιμη απειλή τούς 

περικυκλώνει, οδηγώντας τους σε χαοτικές αλλαγές και στην 

παραφροσύνη. Τίποτα, κυριολεκτικά, δεν θα είναι πια το ίδιο. Ο 

Ντίνος αντιμέτωπος με μια παράξενη και άγνωστη ιστορία, θα 

βιώσει ανείπωτα, απίστευτα γεγονότα. Πού θα τον οδηγήσουν; 

Ένα διπλό έγκλημα μπορεί εκτός από καθημερινή είδηση, να 

αποτελεί την απαρχή μιας περιπέτειας, που θα του θυμίσει βίαια, 

ότι οι άνθρωποι ενώ κάνουν πολλές ευχές, στο τέλος 

καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν μόνο μία… 

 

 

 

 

Συγγραφέας:  

Γιώργος Λογοθέτης 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

Μάρτιο του 1965. 

Στα δεκατρία του χρόνια, έγραψε 

το πρώτο του χρονογράφημα και 

από τότε δεν έπαψε να αξιοποιεί 

κάθε ευκαιρία για ένα τετ-α-τετ 

με το γραπτό λόγο. 

Η ενασχόληση του με τη 

φωτογραφία και τη 

δημοσιογραφία, συνδυάστηκε 

άψογα με την άλλη του μεγάλη 

αγάπη τη σκηνοθεσία και τον 

κινηματογράφο. 

Σπούδασε οικονομικά και 

marketing ετοιμάζοντας 

παράλληλα την πρώτη του 

μεγάλη ιστορία. Όταν οι λέξεις  

απέκτησαν πρόσωπο, είδωλο και 

σκιά, ξεκίνησε το μυθιστόρημα 

«Η δεύτερη ευχή». Το ταξίδι 

διήρκησε περίπου πέντε χρόνια 

και ακόμα…δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Σήμερα, ζει στη γενέτειρά του με 

τη σύντροφο του Ιωάννα και το 

μικρό τους γιό Χρήστο (ή αλλιώς 

Γκανούζ)  και εργάζεται εδώ και 

πολλά χρονιά σε πολυεθνική 

εταιρία σε θέσεις που του 

επιτρέπουν να ζει, να αγαπά και 

να μαθαίνει. 
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