
	

13ο	Φεστιβάλ	ΛΕΑ	(Λογοτεχνία	Εν	Αθήναις)	

Στις	11	Οκτωβρι,ου	2021	ξεκινα, 	το	13ο	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ,	το	οποι,ο	για	πρω, τη	φορα, 	
εφε,τος	 τελει,	 υπο, 	 την	 αιγι,δα	 της	 Α.Ε.	 της	 Προε,δρου	 της	 Δημοκρατι,ας	 Κατερι,νας	
Σακελλαροπου, λου.		

Η	χρονια, 	αυτη, 	αποτελει,	 ορο, σημο	για	το	 	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ	καθω, ς	ο	 εορτασμο, ς	 της	
μνη, μης	των	200	χρο, νων	απο, 	 την	ε,ναρξη	της	ελληνικη, ς	 επανα, στασης,	καθω, ς	και	
της	 ανεξαρτησι,ας	 του	Μεξικου, ,	 του	Παναμα, 	 και	 του	Περου, ,	 κα, νουν	 το	 2021	 μια	
χρονια, 	 αδελφοσυ, νης	 αλλα, 	 και	 μελε,της	 του	 πο, σο	 βαθια, 	 ει,ναι	 ριζωμε,νος	 ο	
ελληνισμο, ς	στις	χω, ρες	αυτε,ς.	

Το	ΛΕΑ	θα	λα, βει	χω, ρα	σε	πολυ, 	σημαντικου, ς	χω, ρους	πολιτισμου, 	 της	Αθη, νας:στο	
Μουσει,ο	 Μπενα, κη	 Ελληνικου, 	 Πολιτισμου, ,	 στο	 	 Κε,ντρο	 Πολιτισμου, 	 Ίδρυμα	
Σταυ, ρος	Νια, ρχος,	στο	Ινστιτου, το	Θερβα, ντες	της	Αθη, νας,	και	στη	Σχολη, 	Γλωσσω, ν	
και	Πολιτισμω, ν	της	Ιβηρικη, ς	και	της	Λατινικη, ς	Αμερικη, ς	Abanico	μεταξυ, 	α, λλων.	Οι	
χω, ροι	αυτοι,	θα	διαμορφωθου, ν	και	θα	λειτουργη, σουν	συ, μφωνα	με	τους	κανο, νες	
του	Υπουργει,ου	Υγει,ας	της	Ελλα, δας	σχετικα, 	με	τον	COVID-19.	

Η	 πλειονο, τητα	 των	 δραστηριοτη, των	 του	 Φεστιβα, λ	 θα	 μεταδοθει,	 ζωντανα, 	 σε	
πραγματικο, 	χρο, νο	και	το	90%	απο, 	αυτε,ς	θα	γι,νουν	εξ	ολοκλη, ρου	διαδικτυακα, .		

Το	 Φεστιβα, λ	 διεξα, γεται	 απο, 	 τη	 μη	 κερδοσκοπικη, 	 οργα, νωση	 Φεστιβα, λ	 ΛΕΑ-
Διαπολιτισμικη, 	Ανα, πτυξη,	το	Ινστιτου, το	Θερβα, ντες	της	Αθη, νας,	η	Σχολη, 	Γλωσσω, ν	
και	Πολιτισμω, ν	της	Ιβηρικη, ς	και	της	Λατινικη, ς	Αμερικη, ς	Abanico,	με	τη	συμμετοχη, 	
των	 Πρεσβειω, ν	 της	 Αργεντινη, ς,	 της	 Βενεζουε,λας,	 της	 Βραζιλι,ας,	 της	 Κολομβι,ας,	
της	Κου, βας,	της	Ισπανι,ας,	του	Μεξικου, ,	της	Ουρουγουα, ης,	του	Παναμα, ,	του	Περου, ,	
της	Πορτογαλι,ας	και.	της	Χιλη, ς.	

Εξε,χοντες	συγγραφει,ς,	κριτικοι,	 λογοτεχνι,ας	και	δημοσιογρα,φοι	απο, 	 την	Ελλα, δα,	
τη	Λατινικη, 	 Αμερικη, ,	 την	 Ισπανι,α	 και	 την	Πορτογαλι,α	 θα	 δω, σουν	 ραντεβου, 	 στο	
ΛΕΑ	 για	 να	 προσεγγι,σουν,	 να	 αξιολογη, σουν	 και	 να	 ορι,σουν	 ζωτικα, 	 ζητη, ματα	
σχετικα, 	 με	 τον	πολιτισμο, ,	 και	 ειδικα, 	 με	 τη	 λογοτεχνι,α	 και	 τον	ρο, λο	 της	στα	νε,α	
δεδομε,να	και	στον	τρο,πο	ζωη, ς	που	φαι,νεται	να	αλλα, ζει.	

Το	 Φεστιβα, λ	 ΛΕΑ	 φιλοξενει,	 ο,χι	 μο, νο	 καταξιωμε,νους,	 αλλα, 	 και	 ανερχο, μενους	
συγγραφει,ς	 και	 τους	προσφε,ρει	 την	 ευκαιρι,α	 να	παρουσια, σουν	 το	 ε,ργο	 τους	σε	
ελληνικο, 	και	ιβηροαμερικανικο, 	ε,δαφος,	να	ε,ρθουν	σε	επαφη, 	και	να	ανταλλα, ξουν	
απο,ψεις	με	το	αναγνωστικο, 	κοινο, .		

Ανα, μεσα	στους	προσκεκλημε,νους	για	το	2021	ει,ναι	οι:	
Σαμα, ντα	 Σβε,μπλιν	 (Αργεντινη, ),	 Λεονα, ρντο	 Το, νους	 (Βραζιλι,α),	 Αλε,ξις	 Ντι,ας	
Πιμιε,ντα	 (Κου, βα),	 Κα, ρλος	 Θανο, ν,	 Φελι,πε	 Μπενι,τεθ	 Ρε,γες,	 Μαρι,α	 Μαρτι,νεθ	 και	
Μα, ρτα	 Οριο, λς,	 (Ισπανι,α),	 Μπρε,ντα	 Ναβα, ρο	 (Μεξικο, ),	 Μαριε,λα	 Σαχε,λ,	 Τατια, να	



Πρετε,λτ	 (Παναμα, ),	 Φερνα, ντο	 Ιουασα, κι	 (Περου, ),	 Ρομπε,ρτο	 Αμπουε,ρο	 (Χιλη, ),	
Πε,τρος	Μα, ρκαρης,	Σταμα, της	Πολενα, κης	και	Ηλι,ας	Φραγκα, κης	(Ελλα, δα).	

Η	 θεματικη, 	 και	 οι	 δραστηριο, τητες	 του	Φεστιβα, λ	 ΛΕΑ	 για	 το	 2021	 ει,ναι	 οι	 εξη, ς:	
Νουα, ρ	μυθιστο, ρημα	|	Λογοτεχνι,α	και	μετανα, στευση	|	Βραδιε,ς	ποι,ησης	|	Μουσικε,ς	
παραστα, σεις	 |	 Αφηγη, σεις	 ιστοριω, ν	 |	 Θεατρικε,ς	 παραστα, σεις	 |	 Αφιερω, ματα	 |	
Εργαστη, ρ ια	 δημιουργικη, ς	 γραφη, ς	 |	 Εργαστη, ρ ια	 γαστρονομι, ας	 |	
Ισπανοαμερικανικο, ς	φιλελληνισμο, ς	

Τε,λος,	εφε,τος	εγκαινια, ζεται	το	Βραβει,ο	Λογοτεχνικη, ς	Μετα,φρασης	του	Φεστιβα, λ	
ΛΕΑ.	Το	ε,παθλο	αυτο, 	θα	απονεμηθει,	στην	καλυ, τερη	μετα,φραση	στα	ελληνικα, 	απο, 	
τα	 ισπανικα, ,	 τα	πορτογαλικα, 	η, 	 τα	καταλανικα, 	 ενο, ς	ε,ργου	που	ε,χει	εκδοθει,	στην	
Ελλα, δα	 εντο, ς	 του	 2020,	 στις	 11	 Οκτωβρι,ου	 2021,	 στα	 πλαι,σια	 των	
δραστηριοτη, των	του	13ου	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ.	

Μει,νετε	συντονισμε,νοι	 για	περισσο, τερες	 λεπτομε,ρειες	σχετικα, 	 με	 το	προ,γραμμα	
του	13ου	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ!	

————	

Το	 Φεστιβα, λ	 ΛΕΑ	 δραστηριοποιει,ται	 στην	 Αθη, να	 απο, 	 το	 2008.	 Ει,ναι	 μια	 αστικη, 	 μη	
κερδοσκοπικη, 	 εταιρι,α	 με	 τη	 συμμετοχη, 	 και	 την	 υποστη, ριξη	 των	 πρεσβειω, ν	 της	
Αργεντινη, ς,	της	Βραζιλι,ας,	της	Κου, βας,	της	Χιλη, ς,	της	Ισπανι,ας,	του	Μεξικου, ,	του	Παναμα, ,	
του	 Περου, ,	 της	 Πορτογαλι,ας,	 της	 Ουρουγουα, ης	 και	 της	 Βενεζουε,λας	 στην	 Ελλα, δα.	
Συνδιοργανωτε,ς	 ει,ναι	 η	 μη	 κερδοσκοπικη, 	 εταιρι,α	 ΛΕΑ	 Φεστιβα, λ	 Διαπολιτισμικη, 	
Ανα, πτυξη	το	Ινστιτου, το	Θερβα, ντες	της	Αθη, νας	και	η	Σχολη, 	Γλωσσω, ν	και	Πολιτισμω, ν	της	
Ιβηρικη, ς	και	της	Λατινικη, ς	Αμερικη, ς	Abanico.	Υποστηρικτε,ς	του	ΛΕΑ	ει,ναι,	μεταξυ, 	α, λλων,	
το	 Ινστιτου, το	 Καμο, ες	 της	 Πορτογαλι,ας	 και	 η	 Acción	 Cultural	 Española.	 Αποστολη, 	 του	
Φεστιβα, λ	ΛΕΑ	ει,ναι	να	ενθαρρυ, νει	και	να	προωθει,	τα	γρα, μματα	και	τις	τε,χνες	μεταξυ, 	των	
χωρω, ν	 της	 Ιβηρικη, ς	 χερσονη, σου,	 της	 Λατινικη, ς	 Αμερικη, ς	 και	 της	 Ελλα, δας	 με,σω	 της	
οργα, νωσης	 πολιτιστικω, ν	 εκδηλω, σεων,	 συναντη, σεων	 και	 ανταλλαγω, ν	 δραστηριοτη, των	
υψηλου, 	επιπε,δου.		

Το	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ,	με	επι,τιμο	προ, εδρο, 	του	τον	Έλληνα	συγγραφε,α,	Πε,τρο	Μα, ρκαρη,	και	
υπο, 	 την	 καθοδη, γηση	 της	 διευθυ, ντρια, ς	 του,	 Αδρια, να	 Μαρτι,νες,	 ε,χει	 κατορθω, σει,	 στα	
δεκατρι,α	 ε,τη	 της	 ζωη, ς	 του,	 να	 γι,νει	 σημει,ο	 αναφορα, ς	 σε	 ο, ,τι	 αφορα, 	 τη	 δια, δοση	 της	
λογοτεχνικη, ς	 δημιουργι,ας	 των	 λατινοαμερικανικω, ν	 χωρω, ν,	 της	 Ισπανι,ας	 και	 της	
Πορτογαλι,ας	στην	Ελλα, δα.	

Το	Φεστιβα, λ	ΛΕΑ	ει,ναι	μια	ετη, σια	πολιτιστικη, 	διοργα, νωση	με	θε,μα	τη	λογοτεχνι,α,	αλλα, 	
και	 με	 παρα, λληλες	 εκδηλω, σεις	 απο, 	 τον	 χω, ρο	 της	 μουσικη, ς,	 του	 κινηματογρα,φου,	 των	
εικαστικω, ν	 τεχνω, ν	και	 της	γαστρονομι,ας	απο, 	 τις	 χω, ρες	της	 Ιβηρικη, ς	και	 της	Λατινικη, ς	
Αμερικη, ς.	

———-	
www.lea-festival.com	
Facebook:	https://www.facebook.com/Solatino.gr	
Instagram:	@lea.festival	
Prensa:	lena@lea-festival.com	-	ematsiori@yahoo.gr	
Marketing:	acano@nytimes.com	-	acano@lea-festival.com	
Dirección:	adrianamartinez@lea-festival.com	-	adriana.martinezg@gmail.com
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