1
Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη στα εγκαίνια έκθεσης
φωτογραφίας της Μαριάννας Κωνσταντά, την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
στις 7.00 μμ. στο Παλιό Ξυδάδικο
Είναι με πολύ μεγάλη χαρά που ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της Μαριάννας
Κωνσταντά, να εγκαινιάσω την πρώτης προσωπική της έκθεση φωτογραφίας, με
τίτλο «Unravel Nepal».
Η Μαριάννα Κωνσταντά είναι μια νεαρή δικηγόρος, με σπουδές στην Αγγλία και
με εργασιακή πείρα σε πολύ γνωστά και σημαντικά γραφεία της πόλης μας.
Διάβασα το βιογραφικό της, και σε ότι αφορά τα ακαδημαϊκά της προσόντα και την
επαγγελματική της καριέρα μέχρι σήμερα, ομολογώ πως με έχει εντυπωσιάσει.
Εκείνο όμως που μου προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, είναι η άλλη
διάσταση της προσωπικότητας και της δραστηριότητας της Μαριάννας.
Κάτω από την επικεφαλίδα, «άλλες δεξιότητες», αναφέρονται στο βιογραφικό της:






Προσφορά υπηρεσιών στην κοινότητα
Δραστηριότητες συλλογής χρημάτων σε εράνους
Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
Συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις
Εθελοντισμός

Αυτές είναι πολύ σημαντικές και ξεχωριστές προτεραιότητες για ένα νέο άνθρωπο.
Πρώτη όμως αναφορά στον κατάλογο της Μαριάννας, είναι η φωτογραφική τέχνη,
που φαίνεται να είναι και η μεγάλη της αγάπη.
Έτσι λοιπόν εξηγείται και το ταξίδι της Μαριάννας στο Νεπάλ, μέσα από το οποίο
βγήκαν οι φωτογραφίες που εκτίθενται σήμερα εδώ.
Η Μαριάννα επισκέφθηκε τον περασμένο Μάρτιο το Νεπάλ μαζί με ακόμη 26
νέους.
Το ταξίδι διοργανώθηκε μέσω της οργάνωσης Wheeling2help, η οποία ιδρύθηκε με
σκοπό να εμπνέει και να μυεί τους νέους στον εθελοντισμό, μέσω κοινωνικών
δράσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν η
οικονομική στήριξη, αλλά κυρίως η προσωπική συνεισφορά μέσω της
ανοικοδόμησης σπιτιών στο σεισμόπληκτο χωριό Τακούρε, όπου εδρεύει η
οργάνωση Conscious Impact, από το 2015 μέχρι σήμερα.
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Μετά τον φονικό σεισμό τον Απρίλιο του 2015 στο Νεπάλ, ο οποίος στοίχισε την
ζωή σε 9000 ανθρώπους, τραυμάτισε χιλιάδες και κατέστρεψε 240 σπίτια στο χωριό
Τακούρε στην περιοχή Sindupalchuk, η Conscious Impact έθεσε ως στόχο της να
παρέχει αυτοβιώσιμες λύσεις στους κατοίκους για να βοηθήσει την τοπική
κοινότητα του χωριού να ανασυγκροτηθεί.

Το ταξίδι στο Νεπάλ υπήρξε για την Μαριάννα, όπως η ίδια ομολογεί, μια
αξέχαστη εμπείρια ζώης. Αυτή η εμπειρία ζωής, την οδήγησε στην απόφαση να
συνεχίσει τις προσπάθειες εξεύρεσης οικονομικής στήριξης στο εργό της
οργάνωσης Conscious Impact η οποία στηρίζει την κοινότητα του μικρού αυτού
μακρινού χωριού.
Ο κύριος στόχος της φωτογραφικής έκθεσης της Μαριάννας που εγκαινιάζουμε
σήμερα, είναι μέσω της πώλησης των φωτογραφιών που απαθανάτισε στο Νεπάλ,
να σταλούν όλα τα καθαρά έσοδα στην Conscious Impact, για την ενίσχυση της
εκστρατείας τους «Bricks for Nepal».
Ο πλέον όμως σημαντικός στόχος αυτής της έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση του
κοινού όσον αφορά τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία μέσα από την ενημέρωση
για τις αντίξοες συνθήκες που κάποιοι συνάνθρωποι μας βιώνουν.
Αγαπητή μου Μαριάννα, είναι μεγάλη η τιμή για μένα να εγκαινιάζω μια έκθεση
με τόσο σημαντικούς στόχους και με τόσο εντυπωσιακό περιεχόμενο. Δεν έχω παρά
να σε συγχαρώ και να σου ευχηθώ κάθε καλό και κάθε επιτυχία, τόσο στην
προσωπική σου ζωή, όσο και στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία, και κυρίως
στις μελλοντικές σου φωτογραφικές αναζητήσεις, αλλά και στις άλλες πολύ
ευγενικές παράπλευρες ασχολίες σου.

