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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ» ΤΗΣ ΜΙΝΑΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 
 

 
   Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας  εγκαινίασε την έκθεση 

ζωγραφικής «το Πνεύμα και το Σώμα» της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη στο 

JINTAI ART MUSEUM του Πεκίνου, με μεγάλη επιτυχία.  

   Η έκθεση έγινε με την χορηγία της ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  και υπό την αιγίδα του 

υπουργείου πολιτισμού και της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων του πολιτιστικού έτους της Ελλάδας στην Κίνα. 

   Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Τρίτη 24 Ιουνίου στο West Hall και στον δεύτερο 

όροφο του JINTAI ART MUSEUM  του Πεκίνου, όπου εκτίθενται 69 έργα της 

ζωγράφου, σε  μία αναδρομικού χαρακτήρα παρουσίαση, με βαρύτητα στις αθλητικές 

φιγούρες μέχρι τις σημερινές δημιουργίες εμπνευσμένες από την αρχαία τραγωδία. 

   Ο Πρόεδρος του μουσείου, σημαντικός γλύπτης και καθηγητής Yuan Xikun, 

προλόγισε την έκθεση και τόνισε την σημασία της για την Κίνα, λίγο πριν ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κος Κάρολος Παπούλιας κόψει την κορδέλα 

των εγκαινίων. Ακολούθησε ξενάγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στα έργα της 

έκθεσης και τελειώνοντας ο Πρόεδρος του μουσείου, καθηγητής Yuan Xikun, 

τιμώντας την έκθεση και την Ελλάδα, παρουσίασε την προτομή του Αριστοτέλη έργο 

του, που αποφάσισε να δωρίσει στην Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου ο φιλόσοφος 

έζησε και δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. 

   Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επίσης παρευρέθησαν στην έκθεση από 

Ελληνικής Πλευράς υπουργοί κύριος Πέτρος Δούκας και κυρία Φάνη Πετραλιά, ο 

Έλληνας πρέσβης στην Κίνα και η κα Καμπάνη, η αποστολή των ελλήνων 

επιχειρηματιών που συνόδευαν τον Υφυπουργό εξωτερικών κ Δούκα, ο Κινέζος 

Πρέσβης στην Ελλάδα κος Luo ο επίτιμος Πρόεδρος της Κινεζικής Ολυμπιακής 

επιτροπής και μέλος της IOC chairman Zhenliang He και μέλη της Ολυμπιακής 

επιτροπής της Κίνας. Παρευρέθησαν πολύ κινέζοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι, τα 

Κινεζικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν την έκθεση με εξαιρετικές κριτικές   
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