
Κωνσταντία Παύλου: 40 χρόνια προσφοράς
στην Ομογένεια της Αμερικής

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Στη Νέα Υόρκη, το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, κατά
στη διάρκεια του ετήσιου δείπνου του, το Ταμείο Βοη-
θείας Παιδιών της Κύπρου (Cyprus Children’s Fund) τί-
μησε με το βραβείο «Ανθρωπισμού και Φιλανθρωπίας» τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο για την φιλανθρωπική
του δράση και υποστήριξη του στον λαό της Κύπρου και
την Κωνσταντία Α. Παύλο και η κυρία Κωνσταντίνα Παύ-
λου, για την 40χρονη προσφορά της στο "Cyprus chil-
dren's fund". Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της
η πρώτη κυρία της Κύπρου και επίτιμη πρόεδρος του Τα-
μείου κα Αντρη Αναστασιάδη η οποία και επέδωσε τα
βραβεία.

Η κα Κωνσταντία Παύλου, κόρη του Γεώργιου Κωνσταντίνου από το Μαρα-
θόβουνο και της της Χρυσταλλένης Π. Πέτσα από την Χρυσίδα Κυθρέας, έζησε
μεγάλο μέρος της παιδικής και νεανικής της ηλικίας στην Κυθρέα - φοίτησε στο
Δημοτικό Σχολείο Χρυσίδας - γι αυτό τρέφει μεγάλη αγάπη και έχει ιδιαίτερους
δεσμούς με την Κυθρέα και τους ανθρώπους. 

Αριστούχος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Διδασκαλικού Κολλεγίου,
άσκησε το επάγγελμα της δασκάλας για λίγα μόνο χρόνια. Το 1956 κάμνει τη
μεγάλη αντροπή στη ζωή της. Παντρεύεται τον Αντρέα Παύλου, μόνιμο κάτοικο
Νέας Υόρκης και τον ακολουθεί στην Αμερική. Κατοικούν στην Νέα Υόρκη όπου
και οι επιχειρήσεις του συζύγου της και αποκτούν δυο γιους, τον Γιώργο και
τον Θεοφάνη. 

Πνεύμα ανήσυχο, δοτικό και δημιουργικό συνάμα, μοιράζει τον εαυτό της
μεταξύ της οικογένειας, της καρριέρας και τη μόρφωσής της αλλά και της πο-
λύπλευρης προσφοράς στην ομογένεια. Αποκτά Β.Α. στα Μαθηματικά και τα
Παιδαγωγικά του Κολλεγίου Hunter της Νέας Υόρκης και Μasters στα Παιδα-
γωγικά του Πανεπιστημίου St. John της Νέας Υόρκης. Εκτός από την συμβολή
της ως δασκάλα για 17 χρόνια σε δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης από τα
οποία 2 χρόνια ως συγγραφέας του αναλυτικού προγράμματος για τα Ελληνικά
δίγλωσσα σχολεία της πόλης, έχει να επιδείξει (πέρα από τα 40 χρόνια προσφο-
ράς της προς το Ταμείο Βοηθείας Παιδιών της Κύπρου, την ομογένεια και την
Κύπρο), πλούσια εθνική και φιλανθρωπική δράση για την οποία χαίρει ιδιαίτε-
ρης εκτίμησης από την ομογένεια. 

Μετά την τουρκική εισβολή από τη θέση του Πρόεδρου του Τμήματος Γυναι-
κών των Ηνωμένων Κυπρίων (1974-1979) δραστηριοποιείται και αγωνίζεται
στο τομέα της διαφώτισης για το Κυπριακό, πραγματοποιεί και ηγείται εκστρα-
τείας για τη συλλογή και αποστολή ρουχισμού για τους πρόσφυγες, διοργανώνει
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λαμπαδηφορία Κυπρίων γυναικών στη Νέα Υόρκη, όπως και άλλες διαδηλώ-
σεις-κινητοποιήσεις ενάντια στη εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Λίγους μόνο
μήνες μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, πρωτοστατεί στην ίδρυση του Ταμείου
Βοηθείας Παιδιών της Κύπρου του οποίου από το 1975 υπήρξε μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών όπως και Ταμίας
του για πολλά χρόνια. 

Το Ταμείο Βοηθείας Παιδιών της Κύπρου "Cyprus children's fund" είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1975, ένα χρόνο μετά την
καταστροφική τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, για να ανακουφίσει
τα δεινά των εκατοντάδων εκτοπισμένων παιδιών. Κάθε ενίσχυση, τότε, ήταν
αναγκαία για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και ελπίδας
στους δύσκολους καιρούς.

Σήμερα η οργάνωση έχει εξελιχθεί σε ένα οργανισμό που προσπαθεί συνεχώς
να παρέχει βοήθεια όχι μόνο στους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους, αλλά
και στα παιδιά που προέρχονται από δυσλειτουργικές και μη προνομιούχες οι-
κογένειες με ένα πρόγραμμα χορηγιών.

Το Ταμείο επενδύει στη νεολαία, προσφέροντας ετήσιες υποτροφίες σε φοι-
τητές που σπουδάζουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια και που δεν μπορούν να
αντέξουν οικονομικά τα δίδακτρα. 
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