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Soledad Gallego-Díaz: η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στην ιστορία της 

ισπανικής εφημερίδας «El País» 

 

Την ώρα που στην Ισπανία αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας η νέα σοσιαλιστική 

κυβέρνηση στην οποία πλειοψηφούν οι γυναίκες, ο δημοσιογραφικός οργανισμός Prisa 

επίσης ανακοίνωνε ότι τα ηνία της «El País», με συντριπτική πλειοψηφία αναλαμβάνει, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της εφημερίδας, μία γυναίκα, η 67χρονη Soledad Gallego-Díaz. 

 

Η μέχρι πρότινος υποδιευθύντρια της μεγάλης ισπανικής εφημερίδας έχει διανύσει 

διαδρομή σαράντα ετών στο χώρο και στην ίδια εφημερίδα, χαρακτηρίζοντάς την 

«εφημερίδα της ζωής της». Έχοντας ολοκληρώσει σπουδές στη δημοσιογραφία, ξεκίνησε 

να εργάζεται στην «El País» από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας της. Στην αρχή, 

υπήρξε πολιτική συντάκτρια, βιώνοντας εκ των έσω τη μετάβαση της πατρίδας της από τη 

δικτατορία του Φράνκο στη δημοκρατία. Μάλιστα, το 1978 μαζί με τους συναδέλφους της 

Federico Abascal και José Luis Martínez, κατόρθωσε να εξασφαλίσει και να δημοσιεύσει 

το πρώτο σχέδιο του ισπανικού Συντάγματος, σπουδαίο κατόρθωμα για την καριέρα της. 

Την επόμενη χρονιά ξεκινά την μακρά και ταυτόχρονα λαμπρή πορεία της στη διεθνή 

ειδησεογραφία, ως ανταποκρίτρια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως οι 

Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Παρίσι. 

Επιστρέφοντας στην ισπανική πρωτεύουσα ανέλαβε την αρχισυνταξία της εφημερίδας για 

πέντε έτη, οπότε και επέστρεψε στην ενεργό δράση, αυτή τη φορά στέλνοντας 

ανταποκρίσεις από τη Νέα Υόρκη και το Μπουένος Άιρες. Στη συνέχεια, επέστρεψε στα 

κεντρικά γραφεία της «El País» ως υποδιευθύντρια, έως τον περασμένο Ιούνιο, οπότε και 

το 97,2% των συναδέλφων της την επέλεξε για τη θέση της διευθύντριας, μία θέση, την 

οποία είχε αρνηθεί στο παρελθόν.  

Ρεπόρτερ, συντάκτρια, αρθρογράφος, διευθύντρια σύνταξης και τώρα διευθύντρια, η 

Soledad Gallego-Díaz είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες γυναίκες δημοσιογράφους της 

Ισπανίας, λόγω της ορθότητας και της πληρότητας των ρεπορτάζ και των άρθρων της. 

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας της, έχει λάβει πολλά βραβεία, μεταξύ των 

οποίων και τα Salvador de Madariaga Margarita Rivière και, μόλις τον περασμένο Μάιο, 

της απονεμήθηκε το βραβείο Ortega y Gasset για την προσφορά της στη δημοσιογραφία.  

 


