
 

O Φειδίας Πηλείδης 
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
θα ξυρίσει το μουστάκι του  
δημόσια με βιολιά, λαούτα,  
τσατιστά και χορούς 
 

 
Ο κ. Φειδίας Πειλίδης , Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, θα ξυρίσει το μουστάκι του 
δημόσια, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού  ιδρύματος 
«ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ». 
 
Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση αυτή έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής, 
καθώς πολλοί επώνυμοι έχουν συμφωνήσει να «θυσιάσουν» το μουστάκι 
τους για το σκοπό αυτό. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 ∆εκεμβρίου από τις  11 το 
πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, στο Χαρουπόμυλο Λανίτη. 

 
Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την ευγενή χειρονομία του κ. Πηλείδη, μπορούν να παρευρεθούν στην 
εκδήλωση προσφέροντας μετρητά κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος ή μπορούν να στείλουν 
ταχυδρομικώς την εισφορά τους με επιταγή στο όνομα «Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού» στην Τ.Θ. 
5004, 3600 Λεμεσός, ή μεταφέροντας λεφτά στους πιο κάτω λογαριασμούς στο όνομα:  

Τράπεζα Κύπρου :  IBAN : CY71002003900000000501094600/BIC:BCYPCY2N 
Ελληνική Τράπεζα:  IBAN : CY64005002550002551217611600/BIC:HEBACY2N 
 
Το  ταμείο «Ημέρα Αγάπης παιδιού» δημιουργήθηκε πριν από 21 χρόνια,  από τους  Round Table 6 και 
τον Παγκύπριο Ραδιοσταθμό Κανάλι 6. Ο κύριος σκοπός του ταμείου είναι να προσφέρει οικονομική 
στήριξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών που βρίσκονται υπό τη 
φροντίδα του Γραφείου Ευημερίας. Από τότε, περίπου €650,000 έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί γι 
'αυτό το σκοπό. 
 
Άλλα επώνυμα πρόσωπα που έχουν «θυσιάσει» το μουστάκι τους για τον ίδιο σκοπό: 
 

 Μιχάλης Παπαευαγόρου       Γενικός ∆ιευθυντής Παγκύπριου Ραδιοσταθμού Κανάλι 6 
 ∆ρ. ∆ημήτρης Ανδρεόπουλος    ∆ιευθυντής Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου 
 Φρίξος Σαββίδης       Πρώην Υπουργός Υγείας  
 Μίλτος Παπαδόπουλος       Αρχιτέκτονας & ∆ημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού 
 Χρίστος Μαυρέλλης        Πρώην Υπουργός Οικονομικών  
 Ανδρέας Μιχαηλίδης         Βουλευτής   
 Πέτρος Οικονομίδης        Πρόεδρος εταιρείας Totalserve     

 

 



 

Phidias Pilides 
The President of KEVE shaves his 
moustache in public……. 

 

 
 
Mr. Phidias Pilides, KEVE (Cyprus Chamber of Commerce & Industry) 
Chairman, has accepted the honor of shaving his moustache in public for 
the purpose of raising funds for the charity foundation LOVE THE 
CHILDREN DAY.  
 
This event has become increasingly popular in the recent years as many 
philanthropists have agreed to ‘sacrifice’ their moustache for a noble 
cause.   
 
The event will take place on the 21st of December at 11:00 p.m 

 at the Evagoras Lanitis Centre in Limassol. 
 
Those wishing to sponsor Mr. Pilides’s noble gesture can attend the event and pin cash on his apron 
whilst he is being shaved. Alternatively, they can post a cheque (in the order of LOVE THE CHILDREN 
DAY FUND) to P.O.Box 50041, 3600, Limassol, Cyprus or make a donation to the following Bank 
accounts of the fund, stating their name. 
 
 
Bank of Cyprus: IBAN: CY71002003900000000501094600/BIC: BCYPCY2N 
Hellenic Bank   : IBAN: CY64005002550002551217611600/BIC: HEBACY2N 
 
 
The “Love the Children Day” Fund was created (21) twenty one years ago by the Round Table 6 and 
the Kanali 6 radio station. The main purpose of the fund is to offer financial support to cover the 
educational and social needs of the children under the care of the Welfare services. Since then, some 
€650,000 has been raised and used for this purpose. 
 
Other prominent figures that have “sacrificed” their moustaches for the same cause: 
 

 Mr Michalis Papaevagorou    General Manager of Kanali 6 Radio station 

 Mr Peter Economides    Totalserve Chairman                 
 Dr Demetris Andreopoulos    Director of the BOC Oncology centre 
 Mr Frixos Savvides     Ex Minister of Health   
 Mr Miltos Papadopoulos    Architect and Municipal councilor  
 Mr Christos Mavrellis     Ex Finance Minister   
 Mr Andreas Michaelides    Member of Parliament 
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