
 

 

 
11ο Ελλήνο-Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ  

«Λογοτεχνία εν Αθήναις» ΛΕΑ 
6-19 Ιουνίου στην Αθήνα 

Δελτιο Τύπου 
 
Με τη λογοτεχνία ως αφετηρία, το  Φεστιβάλ ΛΕΑ (Λογοτεχνία εν Αθήναις) 
εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα για τη 
διάδοση της γραμματείας των χωρών της Λατινικής Αμερικής, της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας, μια πολιτιστική συνάντηση που έχει ως στόχο την προώθηση 
της ανάγνωσης, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών αλλά και την 
ψυχαγωγία. 

Μια γιορτή για την πολυμορφία και τον πλούτο του Ιβηροαμερικανικού 
πολιτισμού μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, συναυλίες, 
εργαστήρια τέχνης, λογοτεχνίας και μετάφρασης, και άλλα πολλά. 

Για άλλη μια χρονιά, σημαντικές οι παρουσίες των ισπανόφωνων και 
πορτογαλόφωνων συγγραφέων που θα βρεθούν στην Αθήνα·συγγραφείς όπως 
οι: Φερνάντο Αραμπούρου, Αντρές Μπάρμπα και Χουαν Βιθέντε Πικέρας, από 
την Ισπανία, ο Κάρλος Φονσέκα από την Κόστα Ρίκα, ο Χόρχε Φ. Ερνάνδες 
από το Μεξικό και ο Μάριο Δελγάδο Aπαραϊν από την Ουρουγουάη αλλά και 
συγγραφείς και ποιητές των οποίων τα βιβλία δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα στα 
ελληνικά όπως Luis García Montero, Lola Mascarell και Jose Saborit από την 
Ισπανία, Έλσα Κρος, από το Μεξικό, Μανουέλα Μαυρομιχάλη από την Κύπρο 
και ο Λουίς Φιλίπε Κάστρο Μέντες από την Πορτογαλία. Θα δώσουν το παρόν 
επίσης λαμπροί ακαδημαϊκοί όπως ο Χοσέ Φερνάντο Ρούμπιο, από το 
Πανεπιστήμιο Εξτερνάδο της Κολομβίας και ο Βιθέντε Φερνάντεζ Γκονθάλεθ 
από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγας.   

Ξεχωριστή η παρουσία της Μαρίας Κοδάμα, συγγραφέας, μεταφράστρια και 
σύζυγος του αργεντινού συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες και Πρόεδρος του 
Διεθνούς Ιδρύματος που φέρει το όνομά του και ασχολείται με τη διάδοση του 
έργου και της μνήμης του μεγάλου ισπανόφωνου συγγραφέα. 

Τα σημεία συνάντησης με τη μαγεία της Ιβηροαμερικάνικης Λογοτεχνίας είναι το 
Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το  Abanico, η 
Στοά του Βιβλίου, το Poems & Crimes art bar-βιβλιοπωλείο, το Λεξικοπωλείο, 
το Public Συντάγματος, ο Πολυχώρος Μεταίχμιο, το Polis art café και το Ίδρυμα 
«Μαρία Τσάκος». 

Φέτος, το ΛΕΑ ταξιδεύει και στη Λευκάδα (14-17 Ιουνίου) και 
στον  Άγιο  Νικόλαο Κρήτης (15-17 Ιουνίου).  
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ΧΙ Festival Heleno-iberoamericano “Literatura en Atenas” LEA 

6 a 19 de junio de 2019 

Comunicado de Prensa 

El Festival LEA (Literatura en Atenas) es el evento de mayor relevancia en 
Grecia dedicado a la difusión de las letras de los pueblos iberoamericanos, de 
España y Portugal; un encuentro de culturas cuyo objetivo principal combina la 
difusión de la lectura, el diálogo intercultural, el intercambio de ideas y el 
esparcimiento; la fiesta de la diversidad y la riqueza de la cultura 
iberoamericana a través de charlas, presentaciones de libros, conversatorios, 
exposiciones, actuaciones musicales, talleres de arte, literatura y traducción. 

Un año más, viajarán a Atenas, a participar en el Festival LEA, importantes 
escritores hispanos y lusófonos que han sido traducidos al griego. Entre ellos 
se cuentan Fernando Aramburu, Andrés Barba y Juan Vicente Piqueras, de 
España, Carlos Fonseca, de Costa Rica, Jorge F. Hernández, de México y 
Mario Delgado Aparaín, de Uruguay. También estarán presentes escritores y 
poetas cuya obra no ha sido traducida aún: Luis García Montero, Lola 
Mascarell y José Saborit, de España, Elsa Cross, de México y Manuela 
Mavromijali, de Chipre y Luís Filipe Castro Mendes, de Portugal. Participan 
asimismo brillantes académicos como José Fernando Rubio de la Universidad 
Externado, de Colombia y Vicente Fernández González, de la Universidad de 
Málaga, España. 

Especial presencia en el XI Festival LEA es la de María Kodama, escritora, 
traductora, compañera de vida del escritor Jorge Luis Borges y presidenta de la 
Fundación Internacional que lleva su nombre y que tiene como objetivo la 
difusión de la memoria del gran escritor hispanohablante. 

Los lugares de encuentro con la magia de las letras iberoamericanas son: La 
Fundación Cultural Stavros Niarchos, el Instituto Cervantes, la Escuela de 
lenguas y culturas iberoamericanas Abanico, el Poems&Crimes art bar, la 
librería To Lexikopoleio, el salón de actos de la tienda Public Síndagma, el 
multiespacio Metaixmio, el Polis art café y la Fundación María Tsakos. 

Este año, el Festival LEA viaja a Lefkada del 14 al 17 de junio y a Ayios 

Nikólaos, Creta, el 16 y 17 de junio. 
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