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ΜΙΛΑΝΟ- 26Ο ΔΙΕΘΝΕΣ FESTIVAL “CINEMA TELEVISION SPORTIF – 

SPORT MOVIES & TV” 
 

 
 
Η ζωγράφος Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη τιμήθηκε με το βραβείο : “Guirlande d’ 
Honneur”στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μιλάνου: “SPORT MOVIES & TV”, που άνοιξε 
τις εκδηλώσεις του στις 31 Οκτωβρίου στο Palazzo Marini, παρουσία 
προσωπικοτήτων του κινηματογράφου, των τεχνών και του αθλητισμού. 
 
Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη βραβεύτηκε με τη  “Guirlande d’ Honneur”  για 
την σημαντική παρουσία της στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα  του Πεκίνου με την 
αναδρομική έκθεσή της : «Το Πνεύμα και το Σώμα» στο Jintai Art Museum, που 
εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κος Κάρολος Παπούλιας και την 
καλλιτεχνική της διαδρομή με επίκεντρο την ανθρώπινη φιγούρα σε κίνηση. 
 
Στον μεγάλο συνθέτη Ennio Morricone, απενεμήθη το βραβείο : «Guirlande d’ 
Honneur”,  για την καριέρα και την προσφορά στη μουσική του για τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο.  
 
Στη μνήμη του Paul Newman απενεμήθη το βραβείο «Giurlande d’ Honneur» alla 
memoria.  
 
Με την «Guirlande d’ Honneur”επίσης βραβεύτηκαν ο Ottavio Missoni, οι 
Ολυμπιονίκες Sara Simeoni, Dick Fosbury και οι Χρυσές Ολυμπιονίκες του Πεκίνου 
Alessia Filippi και Margerita Granbassi. Ο πιλότος της F1 Alex Zanardi βραβεύθηκε 
με το βραβείο AMOVA-SPORTS VALUE, μετά το ατύχημα που στοίχησε τα 2 πόδια 
του και περπάτησε με τα τεχνητά στην απονομή. 
 
Το 26ο Φεστιβάλ του Μιλάνο, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής 
Δημοκρατίας Giorgio Napoletano,  της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του 
Δήμου του Μιλάνου, άνοιξε τις εκδηλώσεις του με τις βραβεύσεις προσωπικοτήτων 
στις 31 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο και συνεχίζει με τις προβολές 180 ταινιών και 
videos από 102 χώρες. Το Φεστιβάλ κλείνει στις 5 Νοεμβρίου με τις απονομές των 
βραβείων για τις καλύτερες ταινίες των διαγωνιζόμενων χωρών. 
 
   


