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Σύνδεσμος παρακολούθησης: 
https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=....

Σύνδεσμος παρακολούθησης: 
https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13641

Επιμέλεια εκδήλωσης: Άντρη Χρυσάνθου

Το Σπίτι της Κύπρου
και οι Εκδόσεις Πηγή

σας προσκαλούν
την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00

στην παρουσίαση του βιβλίου
του Φοίβου Νικολαΐδη

Χαιρετισµό θα απευθύνουν:
Πόπη Νικολαΐδου 

Φιλόλογος
Βιργινία Μπαλαφούτα

Δικηγόρος, Δρ Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Σπουδών,
Διδακτικό Προσωπικό Ε.Κ.Π.Α.

Για το βιβλίο θα µιλήσει 
η Σοφία Αργυρίου

Δρ Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστηµίου

Αποσπάσµατα θα διαβάσουν
οι ηθοποιοί Κωστής Σαββιδάκης και Γεωργία Σιακαβάρα

Την εκδήλωση συντονίζει η δηµοσιογράφος, παρουσιάστρια
Βιβή Αναστασιάδου

Σύνδεσµος παρακολούθησης: 
https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13874

Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισµού 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας



Η είσοδος στην εκδήλωση επιτρέπεται 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολλα

Επιμέλεια εκδήλωσης: Άντρη Χρυσάνθου

Επιµέλεια εκδήλωσης: Ελευθερία Θεοχάρους-Καυκιά

Ο Φοίβος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε οικονοµικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Με υποτροφία 
του Ιδρύµατος Φούλµπραϊτ έκανε µετεκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων µε παράλληλη θήτευση στη Σχολή ΜΜΕ στο 
Πανεπιστήµιο της Μινεσότα των ΗΠΑ. Έχει συγγράψει δύο βιβλία οι εκδόσεις των οποίων έχουν εξαντληθεί. Το ένα κυκλοφορεί σε 
δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Κ. Επιφανίου (Βιβλ. ΕΛΛΑΣ). Έγραψε επίσης δυο θεατρικά έργα. Αρθρογράφος και συνεργάτης κατά 
καιρούς εφηµερίδων και περιοδικών, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, έχει δηµοσιεύσει µελέτες, αναλύσεις και άρθρα πάνω σε 
διάφορα θέµατα της δηµόσιας ζωής. Έτυχε διακρίσεων σε διάφορους διαγωνισµούς και έλαβε δεύτερο πανελλήνιο βραβείο στην 
έκθεση ιδεών. Ιδρυτικό µέλος διαφόρων ιδρυµάτων και σωµατείων όπως η «'Ένωση Νέων Επιστηµόνων Κύπρου», «Κυπριακό Κέντρο 
Μελετών», «Κυπροφινλανδικός Σύνδεσµος Φιλίας» κ.ά. Διοικητικό µέλος, κατά καιρούς, διαφόρων συνδέσµων, οργανώσεων, µη 
κυβερνητικών και δηµόσιων οργανισµών όπως το ΡΙΚ. Είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου Συγγραφέων & Δηµοσιογράφων 
Τουρισµού.

Ο τολµηρός πατριώτης και µέλος της ΕΟΚΑ Φίλιος Δαφνιώτης (Κούγιας) πίστεψε, αγωνίστηκε, έµπλεξε, προδόθηκε και, στο τέλος, 
χάθηκε µυστηριωδώς, χωρίς κανένας να γνωρίζει τι απέγινε. Ορισµένες φήµες τον ήθελαν να εκτελείται από συναγωνιστές του για να 
µην προδώσει! Οι συναγωνιστές του δηλώνουν άγνοια κι επιµένουν στον όρκο σιωπής που έδωσαν. Η σύζυγος του Αντιγόνη, µια γενναία 
γυναίκα, τον αναζητά παντού, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Υποµένει καρτερικά το βαρύ φορτίο του στιγµατισµού της προδοσίας κι 
εισπράττει τόνους ψυχολογικής καταπίεσης. Τη λύση του φοβερού µυστηρίου αναλαµβάνει στη συνέχεια ο γιός της Θάσος. Μέσα στο 
σκοτεινό πηγάδι των πληροφοριών που αντλεί, έρχεται αντιµέτωπος µε καλά κρυµµένα µυστικά. Αλήθειες ευλογηµένες και ψευτιές 
καταραµένες έγιναν ένα και σαν άγριες µέλισσες τον περιτριγυρίζουν σε µια διαρκή και επώδυνη διαδικασία αναζήτησης. Τώρα δεν 
ψάχνει ενόχους, ούτε το πώς και το γιατί, αλλά τα λείψανα του πατέρα του. Απογοητευµένος από ανθρώπινες συµπεριφορές, δίνει τη 
σκυτάλη της αναζήτησης στην κόρη του Φιλιώ, µια ωραία και πανέξυπνη κοπέλa, η οποία αναλαµβάνει δράση. Στην προσπάθεια της να 
ανακαλύψει το σκοτεινό µυστικό, ρίχνεται ακάθεκτη στο λαβύρινθο του περίεργου αινίγµατος, χωρίς να κρατεί την άκρη ενός νήµατος. 
Θα καταφέρει άραγε η εγγονή του Φίλιου να νικήσει τον Μινώταυρο της σιωπής και να βγει µε επιτυχία από µέσα;


