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IV FESTIVAL LEA 
 

El IV Festival Iberoamericano “Literatura En Atenas”, organizado por la revista 
Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación “María Tsakos”, 

dura este año dos semanas: una dedicada al cine y a la literatura, acompañada de 
una exposición gráfica, y otra de manera exclusiva a la literatura, con mesas 
redondas en las que participarán escritores y una velada de poesía. Nuestros 
invitados son tanto autores consagrados como escritores que, aunque se encuentran 
en los albores de su trayectoria literaria, van dejando su impronta en el ámbito 
literario iberoamericano. 
 
Desde el 11 al 23 de junio se llevará a cabo una exposición de caricaturas con tema 
Solidaridad e Igualdad de género, en conjunto con www.educartoon.gr, donde 
artistas de renombre exponen su arte como una expresión propia en torno a la 
solidaridad y a la igualdad.   
 
Angel Boligán (Cuba), Nani Mosquera y Omar Figueroa Turcios (Colombia), 
Silvano Mello (Brasil), Mijalis Cunduris, Petros Zervos y Vaguelis Pavlides 

(Grecia). 
 
Dentro de este marco, el Festival LEA y www.educartoon.gr, con el auspicio de la 
Asesoría de Educación del Ministerio de Educación de España y de ASPE, 

organizan un concurso entre las escuelas donde se enseña el idioma español.  
 

 
Concurso entre escuelas de aprendizaje del español 

 
Tema del concurso: Solidaridad e igualdad de género 
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes en el tema de la igualdad de género y 

fomentar  un sentimiento de solidaridad por medio de la expresión artística y la 
creatividad. 
Forma de trabajo: En clase de forma grupal o individual, los estudiantes analizarán 

las caricaturas adjuntas y realizarán una redacción en español de mínimo 150 
palabras y una creación artística (dibujo, caricatura, etc) que le acompañe de un 
tamaño máximo A4 (210 Χ297 mm). 
Enviar por correo a la dirección: Musón 9, 17561 P. Faliro, Atención Adriana 
Martínez, directora del Festival LEA a más tardar el día 5 de junio del 2012. 
Premiación: El jurado escogerá el 12 de junio los 3 mejores trabajos y dará mención 

de honor a 5 más. La premiación se llevará  a cabo el sábado 16 de junio del 2012 
dentro del marco del taller “La caricatura como herramienta de eduación” en el 
Instituto Cervantes durante el Festival LEA. 
 
Favor confirmar su participación en el concurso hasta el día 8 de mayo del 2012. 
Mayor información: 
www.educartoon.gr 
www.lea-festival.gr 

http://www.educartoon.gr/
http://www.educartoon.gr/
http://www.educartoon.gr/
http://www.lea-festival.gr/
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4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΑ 

 
Το 4ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις» που διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Θερβάντες, το πολιτιστικό περιοδικό Sol Latino και το Ίδρυμα Μαρία 

Τσάκος, θα διαρκέσει φέτος δύο εβδομάδες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στον 
κινηματογράφο που βασίζεται στη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα θα είναι ανοιχτή μια 
έκθεση κόμικς και η δεύτερη βδομάδα θα είναι αφιερωμένη στον λογοτεχνικό κύκλο 
που περιλαμβάνει συναντήσεις με συγγραφείς και μια ποιητική βραδιά. Οι καλεσμένοι 
μας είναι διακεκριμένοι λογοτέχνες που έχουν σημαδέψει την ισπανόφωνη και 
πορτογαλόφωνη λογοτεχνία. 
 
Από τις 11 έως 23 Ιουνίου Διάσημοι γελοιογράφοι εκθέτουν τις δημιουργίες τους ως 
προσωπική έκφραση γύρω από το θέμα της αλληλεγγύης και της ισότητας των 
φύλων.  
 
Μιχάλης Κουντούρης, Πέτρος Ζερβός, Βανγκέλης Παυλήδης (Ελλάδα), Άνχελ 
Μπολιγκάν (Κούβα), Σιλβάνο Μέλο (Βραζιλία), Νάνι Μοσκέρα και Ομάρ Φιγκερόα 
Τούρσιος (Κολομβία). 

 
Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ ΛΕΑ και www.educartoon.gr, υπό την αιγίδα της 
Συμβουλευτικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας και της ASPE, 
διοργανώνουμε έναν διαγωνισμό μεταξύ των σχολείων που διδάσκουν ισπανικά. 
 
 

 
Διαγωνισμός μεταξύ των σχολείων εκμάθησης ισπανικών 

 
Θέμα του διαγωνισμού: Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων 
Στόχος: Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το θέμα της ισότητας των φύλων και 
της αλληλεγγύης μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργικότητα. 
Τρόπος εργασίας: στην τάξη ως ομάδα ή ξεχωριστά, οι μαθητές θα αναλύσουν τις 

γελοιογραφίες που επισυνάπτονται και κάνουν μια έκθεση στα Ισπανικά με 
τουλάχιστον 150 λέξεις και μια καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, γελοιογραφία, 
κλπ) για να τον συνοδεύσει με μέγεθος Α4 το πολύ (210 Χ297 mm). 
Στείλτε ταχυδρομικός στο: Μουσών 9, 17561 Ν. Φάληρο, υπόψην Adriana Martinez, 
διευθύντρια του Φεστιβάλ ΛΕΑ το αργότερο 5 Ιουνίου του 2012. 
Βραβεία: Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει στις 12 Ιουνίου, οι 3 καλύτερες εργασίες και 

θα δώσει τιμητική διάκριση σε άλλα πέντε 5. Τα βραβεία θα παραδοθούν το Σάββατο 
16 Ιουνίου του 2012 στο πλαίσιο της ημερίδας "Η γελοιογραφία ως εργαλείο 
εκπαίδευσης» στο Ινστιτούτο Θερβάντες στο Φεστιβάλ ΛΕΑ. 
 
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μέχρι την ημέρα 
8 Μαΐου του 2012. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.educartoon.gr - www.lea-festival.gr 
 

http://www.educartoon.gr/
http://www.lea-festival.gr/
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Caricaturas: 
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