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Διαβίβαση άρθρου για επιλεγμένα ελληνικά εστιατόρια Μαδρίτης, στo υψηλής 

αναγνωρισιμότητας ισπανικό έντυπο, El Mundo, 23.02.2022 

 

Δημοσιεύτηκε αυθημερόν, σε ένα από τα σημαντικότερα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης, το 

γνωστό έντυπο ευρείας κυκλοφορίας Εl Mundo, εκτενές πρωτοσέλιδο άρθρο, που αποτυπώνει 

χαρακτηριστικά, με τον πιο θετικό τρόπο, τα καλύτερα ελληνικά εστιατόρια και τους κυριότερους 

χώρους εστίασης, που φιλοξενούν ελληνικά εδέσματα, προϊόντα και συνταγές της χώρας μας, 

στην ισπανική πρωτεύουσα. Το αφιέρωμα, το οποίο συνοδεύεται από ελκυστικό φωτογραφικό 

υλικό των εστιατορίων και ελληνικών πιάτων, εντάσσεται στην εβδομαδιαία έντυπη έκδοση της 

αναλυτικής γαστρονομικής στήλης του ένθετου της εφημερίδας της El Mundo, Metrόpoli, το 

οποίο ειδικεύεται, κυρίως, σε παρουσιάσεις γαστρονομικού και οινικού χαρακτήρα, καθώς και 

εστιατορίων ενώ έπονται η καλλιτεχνική/ταξιδιωτική στήλη. Τα αντίστοιχα άρθρα διατίθενται στην 

ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο του εντύπου, σε καθημερινή βάση.  

Σημειώνεται ότι το Μetrópoli αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους οδηγούς γαστρονομίας, 

καθώς είναι μοναδικό στο είδος του. Παλαιότερα ανταγωνιζόταν με το Εl Comidista, το ειδικό 

γαστρονομικό ένθετο του εντύπου El País, το οποίο, ωστόσο πλέον δεν δημοσιεύεται, παρά 

μόνο αποτελεί σχετικό ιστολόγιο στο διαδίκτυο.   

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω άρθρο, το οποίο μόνο θετικά αποτιμάται, έρχεται στον απόηχο των 

άλλων δημοσιευμάτων και αναφορών στα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά 

δίκτυα, που ακολούθησαν την πραγματοποίηση της στοχευμένης εκδήλωσης 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, σε συνεργασία με το Ισπανο Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την 

Ακαδημία Γαστρονομίας της Μαδρίτης, με καλεσμένο σεφ τον κ. Ηλία Μαμαλάκη. Στην 

εκδήλωση είχαν παρευρεθεί σημαντικοί δημοσιογράφοι, που ασχολούνται με τον τομέα της 

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

κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσιογράφος – μόνιμη συνεργάτιδα της Εl Mundo, κα. 

Raquel VillaÉcija Ruiz, η οποία είναι η συντάκτρια του σημερινού αφιερώματος στα αξιόλογα 

ελληνικά εστιατόρια και άλλα σημεία διάθεσης ελληνικών προϊόντων στη Μαδρίτη.  

Τέλος, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά, που είδε το φως 

της δημοσιότητας, την τρέχουσα εβδομάδα, στο ίδιο έντυπο της Εl Mundo, με σημαντικές θετικές 

αναφορές για τη χώρα μας, το οποίο αφορά στα μειωμένα επίπεδα ανεργίας και στην 

καλυτέρευση της οικονομίας της χώρας μας κατ’ αντιπαράθεση με την Ισπανία, του 

δημοσιογράφου κ. Carlos Segovia. 
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Επισυνάπτονται και τα δύο ανωτέρω άρθρα για την πληρότητα της εικόνας ενώ παρατίθενται 

εδώ οι σχετικοί ιστότοποι : 

(https://www.elmundo.es/metropoli/gastronomia/2022/02/23/6214b050fdddff4c788b45ce.html , 

23.02.2022 και https://www.elmundo.es/economia/2022/02/22/6213e4ccfdddff4d788b45b1.html, 

22.2.2022).  

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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