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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

¨ΔΚΘΔΗ ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ – ΒΑΛΤΡΑΚΗ ΣΟ MONACO 

με την εσκαιρία τοσ GRAND – PRIX της FORMULA 1 και των Ολσμπιακών 

Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» 

 

 

 

 

 Έθζεζε αθηέξωκα ζηελ Μίλα Παπαζενδώξνπ – Βαιπξάθε, παξνπζηάζηεθε 

ζηε «Villa Les Aigles» ηεο EFG ζην Monte Carlo κε ηελ επθαηξία ηνπ GRAND – 

PRIX -  Formula 1 ηνπ Monaco θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο «ΑΘΗΝΑ 2004». 

 

ηα ηξία επίπεδα ηεο Villa Les Aigles, ζε θιεηζηό αξηζκό πξνζθεθιεκέλωλ, ζηηο 23 

Μαΐνπ, έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο κε ηελ έλαξμε ηνπ Grand Prix ηεο F1, θαη έηζη 

νη ζεαηέο είραλ ηελ επθαηξία λα βιέπνπλ ζπγρξόλωο, από ηνπο θήπνπο θαη ηηο 

βεξάληεο ηεο EFG ηνλ αγώλα ηεο F1 δωληαλά, αιιά θαη εηθαζηηθά εληόο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Η αίζζεζε απηή ηεο επηθνηλωλίαο ηνπ έμω θαη ηνπ έζω ρώξνπ θαη ε επθαηξία ηνπ λα 

ζπλππάξρνπλ ηα έξγα κε ηα εθηόο θηηξίνπ ζε δξάζε αγωληζηηθά νρήκαηα, έδηλε ηε 

δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη θαλείο γηαηί ην εξέζηζκα γηα ηε δωγξάθν είλαη ηόζν 

έληνλν. 

 

Η Έθζεζε πεξηειάκβαλε λέα έξγα ηεο θαιιηηέρληδαο κεγάιωλ δηαζηάζεωλ κε ζέκα 

αθ΄ ελόο ηελ Formula 1 αιιά θαη νξηζκέλα έξγα από ηελ ζεκαηηθή  ζεηξά Οιπκπηαθνί 

Αγώλεο 2004, όπωο ε ηελίζηξηα πνπ είλαη ήδε αθίζα ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ 

«ΑΘΗΝΑ 2004» 

Από ηηο 24 Μαΐνπ 2004 θαη γηα έλα κήλα αθόκε ε έθζεζε ζα είλαη αλνηθηή γηα ην 

θνηλό. 

 

Οη Οηθνδεζπόηεο ηεο έθζεζεο θαη ηνπ event  ήηαλ ν Γηώξγνο Καηζηάπεο ζύδπγνο ηεο 

Μαξγαξίηαο Λάηζε θαη ηδηνθηήηεο ηεο ΔFG θαη ηεο “Villa Les Aigles”, έλα από ηα 

ωξαηόηεξα θηίξηα ηνπ Monaco, πάλω ζηελ θξίζηκε ζηξνθή ηωλ Αγώλωλ. 

 

Ο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο, Οδπζζέαο αζαγηάλλεο θαη ε ζύδπγόο ηνπ, όπνπ ηελ 

παξακνλή ηεο Έθζεζεο παξέζεζαλ δείπλν ζηελ θαιιηηέρληδα ζηελ απηνθξαηνξηθή 

αίζνπζα «Salle Empire» ηνπ Ηotel de Paris, θαζώο επίζεο θαη δεμίωζε πξνο ηηκήλ ηεο 

ηελ εκέξα ηεο Έθζεζεο πξνζθέξνληαο εμαηξεηηθά εδέζκαηα θαη γιπθίζκαηα ζηε  

Villa Les Aigles. 

 

O Πξόεδξνο ηεο FERRARI F1 Jean Todt, επηζθέθζεθε ηελ Έθζεζε καδί κε ηε 

ζπλεξγάηηδά ηνπ Sofia Spanou, ειιεληθήο θαηαγωγήο, ππεύζπλε P.R. ηεο Ferrari 
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Italia θαη ηεο Italia Guida Sicura, όπνπ θαη επέιεμαλ ηα έξγα γηα ην Μνπζείν ηνπ ζηε 

Γαιιία. Άιιωζηε είλαη ζπιιέθηεο ηωλ έξγωλ ηεο Μίλαο Βαιπξάθε. 

Παξώλ θαη ν ηέωο Πξόεδξνο ηεο Lamborghini, Vittorio di Capua κε ηε ζύδπγό ηνπ. 

 

Διιεληθέο παξνπζίεο ζηελ Έθζεζε – Αγώλεο ν Βαζίιεο Απνζηνιόπνπινο, Γαλάε 

Ρόε, Γηώξγνο θαη Σίηε Απνζηνινπνύινπ, Γηώξγνο θαη Δηξήλε Κνπηζνύθνπ, Βαζίιεο 

Γθξίζηλ, ην δεύγνο Γάκα, ε δηθεγόξνο Κέιιπ ηακνύιε, ν Νίθνο Ράπηεο, ν 

αξρηηέθηωλ Θαλάζεο θαη Λίλα Παπαζενδώξνπ, ν Νίθνο Πιαθίδεο ηεο Commercial 

Value θ.α. 

  

  

 

 

 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ 


