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Pedro Olalla (Πέδρο Ολάγια)
Ο Pedro Olalla Gonzalez de la Vega (Οβιέδο, Ισπανία 1966) είναι συγγραφέας, ελληνιστής,
καθηγητής φιλόλογος, μεταφραστής και φωτογράφος, και σε αυτούς τους τομείς
συνεργάζεται τακτικά με εκδοτικούς οίκους, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς από
διάφορες χώρες του κόσμου. Εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια, διατηρεί μια έντονη σχέση με
την Ελλάδα και το 1994 μετοίκησε στην Αθήνα με σκοπό να ασχοληθεί με την έρευνα, τη
δημιουργία και τη διδασκαλία. Η κυρίως απασχόλησή του είναι η συγγραφή (25 πρωτότυπα
έργα σε διάφορες γλώσσες), και στο χώρο αυτό έχει δημοσιεύσει έργα λογοτεχνικού και
πολιτιστικού περιεχομένου, σενάρια, μεταφράσεις και περισσότερα από εκατό άρθρα και
μελέτες σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και την Ισπανία. Υπήρξε καθηγητής Νέων
Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο και λέκτορας Ισπανικών στο Πανεπιστήμιο
Syracuse της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα πλέον, διατέλεσε για χρόνια διευθυντής του
Πολιτιστικού Δελτίου της Ισπανικής Πρεσβείας, αρχισυντάκτης του δίγλωσσου μηνιαίου
περιοδικού “El Sol de Atenas” και καθηγητής στο Instituto Cervantes. Από το 1998 έως
σήμερα, εργάζεται ως καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας) και στη Βουλή
των Ελλήνων. Ως φωτογράφος πραγματοποίησε διάφορες εκδόσεις και περισσότερες από
σαράντα ατομικές εκθέσεις σε διάφορες χώρες. Ως λεξικογράφος, είναι συγγραφέας του
«Νέου Ελληνο-Ισπανικού Λεξικού» (εκδ. Texto), για το οποίο δούλεψε για χρόνια με
υποτροφία του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη». Ως ερευνητής και φωτογράφος, έχει
συνεργαστεί με εξειδικευμένους εκδοτικούς οίκους όπως National Geographic, Thames &
Hudson, Harvard University Press, Altair, Planeta, Road Editions, κ.α. καθώς και με διάφορα
τηλεοπτικά κανάλια και παραγωγικές εταιρίες. Στα τελευταία του έργα συγκαταλέγονται ο
«Μυθολογικός Ατλας της Ελλάδας» –πόνημα που χορηγήθηκε από το Ιδρυμα Ωνάσης και
βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, και για το οποίο έχει διανύσει πάνω από εκατό
χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ελλάδα ακολουθώντας τα ίχνη των αρχαίων μύθων–, η
τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ «Οι τόποι των μύθων» –μια παραγωγή της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΤ1) για το Ειδικό Πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
Αθήνα 2004–, η ταινία ντοκιμαντέρ «Νυμφαίο της Μίεζας: Ο κήπος του Αριστοτέλη» –μια
περιήγηση στον χώρο όπου ο φιλόσοφος δίδασκε τον νεαρό Αλέξανδρο– και το βιβλίο
«Ευδαίμων Αρκαδία», ένα μεγάλο νοερό ταξίδι στο δυτικό πολιτισμό ιχνηλατώντας το
αρκαδικό στοιχείο. Για τη δουλειά του στο χώρο της ελληνικής μυθολογίας και στην
προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγορεύτηκε Fellow Member του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών του Harvard University (CHS Hellas Fellow in Geography of Myths) και υπήρξε
προσκεκλημένος ομιλητής στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Αιγαίου, Θράκης, College Year in
Athens, Onassis Foundation New York, Fulbright Foundation, Universidad Autonoma de
Mexico, Διεθνές Πανεπιστήμιο Menendez Pelayo, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία,
Εθνικό Iδρυμα Ερευνών, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και
περισσότερους από εκατό φορείς και ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης είναι
διευθυντής της International Society for Arcadia, διεθνούς εταιρείας για τη μελέτη και την
αξιοποίηση του παγκόσμιου αρκαδικού κεκτημένου.
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Τον περασμένο Μάρτιο του 2010, η Νομαρχία Αθηνών τον ανακήρυξε "πρεσβευτή του
Ελληνισμού"
μαζί με
άλλες έξι προσωπικότητες, σε ειδική εκδήλωση που αργάνωσε για το σκοπό αυτό στις 23
του παραπάνω μήνα στο μέγαρο μουσικής Αθηνών. Μάλιστα εξελέγη πρώτος, μεταξύ των
άλλων υποψηφίων, απο την 26μελή επιτροπή που ψήφισε για το σκοπό αυτό.

Pedro Olalla (Asturias, Spain, 1966) is a writer, Hellenist, philologist, professor, translator and
photographer. His literary and audiovisual production (27 original works in different languages)
explores and makes known Greek civilization by combining literary, plastic and scientific
elements through a markedly personal language. For his work as a whole, he has been
awarded by the Academy of Athens and bestowed with the titles of Ambassador of Hellenism
and Harvard University's CHS Hellas Fellow in Geography of Myths.

Links
Pedro Olalla's Website: www.pedroolalla.com
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