
Η Azucena Sofocleous γεννήθηκε  στο Μεξικό,  έχει σπουδάσει στην Εθνική Σχολή Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας στην πόλη του Μεξικό  με ειδικότητα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία.  

Ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Ιστορία και Εθνογραφία  στον Εθνικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ της 
Μόσχας    

Ζεί με την οικογένεια της στη πόλη της Λεμεσού από το 1993  

Κατέχει δίπλωμα αδειούχου Ξεναγού από τη  Σχολή Ξεναγών του Κυπριακού Οργανισμού  Τουρισμού. 

Δημιούργησε και είχε διευθύνει το τουριστικό γραφείο  Pandora Travel. 

Έχει διδάξει την ισπανική γλώσσα σε κρατικά λύκεια της Λεμεσού και Λάρνακας  . 

Είναι μέλος στο Διαπολιτισμικό Συμβούλιο Λεμεσού. 

Έχει διευθύνει το τηλεοπτικό σταθμό Plus tv. 

Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι η πρόεδρος του ιδρύματος ΚΕΠΑΚΥ, το οποίο με τη συμβολή του 9μελους 

Διοικητικού του συμβουλίου έχει ως στόχο την ευημερία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός μας για 

ένα αισιόδοξο μέλλον για τις νέες γενεές. 

Μερικές από τις δράσεις  του ΚΕΠΑΚΥ αφορούν:  

-τη δημιουργία του πρότυπου κέντρου και θεραπείας για παιδιά με αυτισμό που βρίσκεται στην οδό Έκτορος 

8 στη Μέσα Γειτονιά και παραχωρήθηκε από το ΚΕΠΑΚΥ στο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό για να μπορούν  

τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να δέχονται ειδικά προγράμματα αποκατάστασης. 

-τη δημιουργία του Πρακτικού Οδηγού για άτομα με αυτισμό στη Κύπρο, όπου οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν 

χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες τα επιδόματα, τη νομοθεσία και τα δικαιώματα  των ατόμων με 

αυτισμό. 

-την  αναστήλωση της εκκλησίας του 16ου αι., των Αγίων Αποστόλων στη κοινότητα Ποταμίτισσας. 

-το πολυετή θεσμό των βοηθημάτων σπουδών όπου μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πέραν των 250, 000 ευρώ. 

-το κοινωνικό πρόγραμμα «ένα χέρι προς τους νέους» όπου μέσω δημοσίων σχολείων κάθε Πάσχα 

Χριστούγεννα και αρχές σχολικής χρονιάς, μέχρι σήμερα βοηθήθηκαν 15,000 μαθητές μέσης και δημοτικής 

εκπαίδευσης με ένα ποσό της τάξης των 500,000 ευρώ, σε όλη τη Κύπρο.  

- οι ενημερωτικές καμπάνιες για το περιβάλλον, τον σχολικό εκφοβισμό, την προσβασιμότητα και τον 

ρατσισμό με σκοπό τη δημιουργία ευσυνείδητων πολιτών αλλά και η ψυχολογική στήριξη σε μαθητές 

σχολείων, η κοινωνική ενσωμάτωση συνάνθρωπων μας με λιγότερες ευκαιρίες, η στήριξη σε θύματα 

πολέμου σε Ρωσία, Ουκρανία, Λίβανο και άλλες χώρες, αποτελούν κύριο θεματικό άξονα του ιδρύματος. 

Παράλληλα το ΚΕΠΑΚΥ το Μάρτιο του 2020 πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Κίτρινης γραμμής βοήθειας 

και αλληλεγγύης,  που εστίασε τη δράση της στην αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, με σκοπό να 

στηρίξει ευάλωτες οικονομικά ομάδες πληθυσμού στη Κύπρο αλλά λόγω της κρίσης του πολέμου και της 

αύξησης του πληθωρισμού συνεχίζει και μετά το COVID .Έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 34,000 πακέτα τροφίμων 

σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες.  



Ο σύζυγος της  Ανδρέας Σοφοκλέους, ισχυρός συνοδοιπόρος στο δρόμο της αλληλεγγύης και τα δυο 
παιδιά  τους ο Ερνέστο και η Χριστίνα είναι ενεργά μέλη του συμβούλιου του ιδρύματος. 

 Έχει  τέσσερα υπέροχα εγγονάκια, τον Σεμπαστιάν, Ντιέγο, Ασουσενίτα και Μαρία. 

Στις πατρίδες της, Κύπρο και  Μεξικό και ιδιαίτερα,  στα εγγόνια της, αφιερώνει  το κοινωνικό της έργο. 

 


