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Αποτίμηση δημοσιευμάτων στοχευμένης δράσης εξωστρέφειας γαστρονομικού 

χαρακτήρα Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης στα ισπανικά ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα, 

16 Νοεμβρίου 2021 

 
Η στοχευμένη εκδήλωση της 16ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και 

των ελληνικών οίνων, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη με το Ισπανο Ελληνικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο και την Ακαδημία Γαστρονομίας της Μαδρίτης, έτυχε ευρείας αναφοράς στα 

εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Εξάλλου, στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν σημαντικοί δημοσιογράφοι, που ασχολούνται με τον τομέα της γαστρονομίας 

και/ή καλύπτουν ρεπορτάζ για τη χώρα μας σε ισπανικά έντυπα ευρείας κυκλοφορίας.  

Αναλυτικότερα, ο ιστότοπος του γνωστού γαστρονομικού περιοδικού Guía Repsol (Οδηγός 

Repsol) φιλοξένησε άρθρο αφιερωμένο στην εκδήλωση και τους ελληνικούς οίνους αυτής στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.guiarepsol.com/es/comer/vinos-y-bodegas/vinos-destilado-

griegos/ με τίτλο «Οι οίνοι που καταναλώνονται στο όρος Όλυμπος» και υπότιτλο «τέσσερις οίνοι 

και ένα απόσταγμα για να τσουγκρίσετε τα Χριστούγεννα».  

Το Guía Repsol αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά και ιστότοπους της Ισπανίας για 

την γαστρονομία, όντας η ισπανική εναλλακτική εκδοχή της παγκόσμιας γνωστής ViaMichelin, 

που περιλαμβάνει προτάσεις εστιατορίων, κυρίως, υψηλής γαστρονομίας. Παρεμφερώς, το Guía 

Repsol περιλαμβάνει ισπανικά εστιατόρια, τα οποία εφόσον αναφερθούν στον οδηγό, 

λαμβάνουν και την αντίστοιχη σήμανση, την οποία έχουν στην είσοδο των εστιατορίων τους. Η 

πρόθεση είναι να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση του οδηγού για το 2022, τα δύο 

αξιόλογα ελληνικά εστιατόρια Restaurante Hellas (λα Κορούνια Γαλικίας) και Grecocina 

(Mπιλμπάο Χώρας των Βάσκων). Επιπλέον, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς 

οινολογίας της χώρας, ενώ πέραν της γαστρονομίας, περιλαμβάνει και κεφάλαια με προτάσεις 

ταξιδιών στην ύπαιθρο της Ιβηρικής.  

Συντάκτρια του εν λόγω άρθρου είναι η δημοσιογράφος γαστρονομίας κα. Inma Garrido, η οποία, 

πέραν του συγκεκριμένου περιοδικού, συνεργάζεται και με άλλα ένθετα για το τμήμα της 

γαστρονομίας, ενώ τις φωτογραφίες επιμελήθηκε ο φωτογράφος κ. Alfredo Cáliz, που 

συνεργάζεται με το εν λόγω περιοδικό, τους οποίους και είχε προσκαλέσει το Γραφείο μας στην 

εκδήλωση.  

Στο εκτενές άρθρο, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα ελληνικά 

κρασιά και αποστάγματα, παρουσιάζοντας με λεπτομέρεια τους τέσσερεις οίνους της 

εκδήλωσης, Amalia Brut NV (αφρώδης οίνος) του κτήματος Τσελεπού και Μαλαγουζιά 2020, 

Ξινόμαυρο ροζέ 2020 και Avaton 2017 του κτήματος Γεροβασιλείου καθώς και το απόσταγμα 

τσίπουρου Dark Cave του κτήματος Τσιλιλή. Η κα. Inma Garrido ξεκινά το αφιέρωμα, κάνοντας 
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αναφορά στο γεγονός ότι Ελλάδα και Ισπανία, αν και μοιράζονται τη Μεσόγειο Θάλασσα, η 

κουζίνα της πρώτης είναι σχετικά άγνωστη για το σύνολο των Ισπανών, θεωρώντας όμως ότι τα 

φετινά Χριστούγεννα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή της. Επιπλέον, στον πρόλογο αναφέρει 

ότι η Ελλάδα είναι γνωστή για τα ελληνικά νησιά και τη θάλασσα, όμως η χώρα διαθέτει πλούσια 

γεωλογία, που περιλαμβάνει και βουνά.  

Στη συνέχεια αναφέρεται η δράση, οι συντελεστές της διοργάνωσης και γίνεται αναλυτική 

περιγραφή των οίνων, συνοδευμένων από τις φωτογραφίες αυτών. Περιγραφή όμως γίνεται και 

σε όλο το μενού της εκδήλωσης και στα πιάτα, τα οποία συνόδευαν τα ελληνικά κρασιά, 

περιγράφοντας λεπτομερώς τα εδέσματα και μία μικρή ιστορία και παρουσίαση αυτών. Το 

φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιάτα, όπως το σαγανάκι γαρίδας, το 

σπανακοπιτάκι, το χταπόδι στιφάδο καθώς και το επιδόρπιο ελληνικού γιαουρτιού με μέλι και 

καρύδια. Τέλος, περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του σεφ κ. Ηλία Μαμαλάκη και της οινολόγου 

κας. Ada Iacob Mahu, η οποία παρουσίασε τους ελληνικούς οίνους και το τσίπουρο.  

Πέραν της ανωτέρω αρθρογραφίας, ο γνωστός ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio 

Marca, στο πρόγραμμα Paralelo 20 της Κυριακής 28 Νοεμβρίου, έκανε ειδική αναφορά στην 

εκδήλωσή μας και στην ελληνική γαστρονομία. Η εκπομπή έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της 

ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://e00-

marca.uecdn.es/radio/2021/11/28/media/28112021090000PARALELO20_8a27eab521e49aacf

57d4990cb7aaddb.MP3 . Το Radio Marca έχει ως κύρια θεματολογία του τα αθλητικά και 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς για την αθλητική ενημέρωση 

ενώ μεταδίδει σε όλη την Ισπανία. Το Paralelo 20 είναι εβδομαδιαίο κυριακάτικο πρόγραμμα, 

το οποίο είναι αφιερωμένο στα ταξίδια. Παρουσιαστής του είναι ο δημοσιογράφος κ. Marcial 

Corrales, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση της 16ης Νοεμβρίου, μαζί με τη δημοσιογράφο 

κα. María Jiménez Latorre, η οποία επίσης συνεργάζεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Με αφορμή την εκδήλωση, αφιερώθηκε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής στην ελληνική 

γαστρονομία και τους ελληνικούς οίνους. Αφότου ο κ. Corrales ανέφερε ότι παρευρέθηκε στην 

εκδήλωση, τονίζοντας ότι διοργανώθηκε από το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Ισπανο 

Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Ακαδημία Γαστρονομίας Μαδρίτης, προχώρησαν σε 

συνέντευξη με την κα. Μαρία Ζαννιά, συγγραφέα του βιβλίου «Cocina Griega» ελληνικής 

κουζίνας στην ισπανική γλώσσα, το οποίο δόθηκε ως αναμνηστικό δώρο σε έναν αριθμό 

παρευρισκόμενων. Ακόμη, η κα Ζαννιά υπήρξε παρουσιάστρια της, ομώνυμης του βιβλίου, 

εκπομπής του καναλιού Canal Cocina, στα 22 επεισόδια της οποίας παρασκεύαζε ελληνικές 

συνταγές. Η ίδια είχε τον ρόλο της παρουσιάστριας του μενού στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας, 

πέραν των γευστικών χαρακτηριστικών των πιάτων, μία μικρή ιστορία σύνδεσής τους με την 

ελληνική μυθολογία και ιστορία.  

Στη συνέντευξη έγινε αναφορά στη στοχευμένη εκδήλωση, το μενού και τους οίνους της. 

Παράλληλα, η κα. Ζαννιά έκανε εκτενή αναφορά στην ελληνική κουζίνα, η οποία τόνισε ότι είναι 

ιδιαίτερα ελκυστική για το ισπανικό κοινό, καθώς οι δύο πολιτισμοί μοιράζονται παρόμοιες 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://e00-marca.uecdn.es/radio/2021/11/28/media/28112021090000PARALELO20_8a27eab521e49aacf57d4990cb7aaddb.MP3
https://e00-marca.uecdn.es/radio/2021/11/28/media/28112021090000PARALELO20_8a27eab521e49aacf57d4990cb7aaddb.MP3
https://e00-marca.uecdn.es/radio/2021/11/28/media/28112021090000PARALELO20_8a27eab521e49aacf57d4990cb7aaddb.MP3


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

συνήθειες, ενώ παράλληλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελληνική και την ισπανική 

κουζίνα είναι παρόμοια. Δεδομένου ότι και οι δύο χώρες είναι μεσογειακές, κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι η υγιεινή διατροφή και ότι συστατικό των περισσότερων συνταγών αποτελεί το 

ελαιόλαδο. Όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη, διαθέτουν πλέον μία πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα για τη γαστρονομία της χώρας μας, η οποία παρά της ιδιαίτερης εκτίμησης που τρέφει 

από τους Ισπανούς που τη δοκιμάζουν, δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ καταναλωτικό 

κοινό.  

Τέλος, η εκδήλωση καλύφθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα. Αρχικά, στην ιστοσελίδα της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, καθώς και στη σελίδα της στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, 

έχει αναρτηθεί υλικό για την εκδήλωση από το Γ.Δ.Δ. της Αρχής μας. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα 

γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος κ. Sergio Sauca, ο οποίος είναι ο παρουσιαστής των 

αθλητικών της δημόσιας ισπανικής τηλεόρασης tve, ανάρτησε σχετικά, στον λογαριασμό του στο 

κοινωνικό δίκτυο Instagram, με την επωνυμία @elsaucacorchos (κάνοντας λογοπαίγνιο στην 

ισπανική με το sacacorchos που είναι το ανοιχτήρι-τιρμπουσόν), το οποίο είναι αφιερωμένο 

στους οίνους και τη γαστρονομία, φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. Συγκεκριμένα, ο κ. 

Sauca έκανε τέσσερις αναρτήσεις με 23 συνολικά φωτογραφίες, που παρουσιάζουν τους οίνους 

και το μενού της εκδήλωσης, συνοδευμένα από αναλυτική περιγραφή και σχολιασμό, ο οποίος 

είναι απόλυτα θετικός για το σύνολο των ελληνικών οίνων, αποσταγμάτων και φαγητών.  

Εν κατακλείδι, αποτιμάται θετικά η ανταπόκριση του ισπανικού τύπου, ως απότοκο της πρώτης 

μας συντονισμένης προσπάθειας της, με πολλές οργανωτικές πτυχές, δράσης εξωστρέφειας για 

την προβολή του γαστρονομικού και οινικού τοπίου της χώρας μας, στην Ισπανία. 

   

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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