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Yποψήφια για την Ευρωβουλή 
η Βάσω Μώραλη

Ποια είναι η Βασιλική Μώραλη

Είµαι γέννηµα – θρέµµα Μακεδό-
νισσα και µεγάλωσα στη Νικήσιανη 
Παγγαίου Καβάλας.
Με γονείς µετανάστες στη Γερµανία, 
σπούδασα ∆ηµοσιογραφία και Νοµι-
κά στην Αθήνα, εργαζόµενη παράλ-
ληλα ως δηµοσιογράφος σε αθηναϊ-
κές εφηµερίδες και στην ΕΡΤ. 
Τον Ιούνιο του 1983 κατέκτησα µια 
διεθνή πρωτιά, σπάζοντας ένα «αν-
δρικό οχυρό», ως η πρώτη γυναίκα 
στον κόσµο που µετέδωσε απευθείας 
ποδοσφαιρικούς αγώνες (για το Β’ 
Πρόγραµµα της κρατικής Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας). Υπηρέτησα στην ΕΡΤ 
επί 30 χρόνια συνολικά ως 
δηµοσιογράφος και στέλεχος 
Τµηµάτων και Εκποµπών, ενώ 
διεύθυνα και τον Περιφερεια-
κό Σταθµό ΕΡΑ Καβάλας ανα-
µορφώνοντάς τον ριζικά. 
Για επαγγελµατικούς λόγους 
ταξίδεψα σε δεκάδες χώρες της 
Ευρώπης, καλύπτοντας δηµο-
σιογραφικά σηµαντικές αθλη-
τικές διοργανώσεις για την 
ΕΡΤ. 
Μετανάστευσα στην Αυστραλία 
για συνολικά οκτώ χρόνια, όπου 
και ολοκλήρωσα τη δηµοσιο-
γραφική σταδιοδροµία µου ως 

∆ιευθύντρια του Ελληνικού Προγράµ-
µατος της κρατικής Ραδιοτηλεόρασης 
Αυστραλίας SBS (το οποίο επίσης ανα-
νέωσα εκ βάθρων).
Έχω επιµεληθεί ή/και συγγράψει 
σειρά βιβλίων για την Οµογένεια της 
Αυστραλίας. Στην Αυστραλία σπού-
δασα επίσης ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
και ∆ιαφήµιση, ενώ παρακολούθησα 
διεθνούς επιπέδου Σεµινάρια για ∆ι-
οίκηση Προσωπικού (Management).
Επί δεκαετίες µετέφερα τη φωνή 
και τον παλµό των εργαζοµένων και 
επαγγελµατιών, των ανθρώπων της 
ελληνικής περιφέρειας, των φιλά-
θλων και των αθλητών, αλλά και των 
Αποδήµων Ελλήνων µέσα από τα µι-

κρόφωνα και τις σελίδες των Μέσων 
Ενηµέρωσης -όπου εργάστηκα σε Ελ-
λάδα και Αυστραλία. Από δρόµους 
και χώρους εργασίας, από αγροτικά 
µπλόκα ή περιοχές που επλήγησαν 
από πυρκαγιές και πληµµύρες, από 
διαδηλώσεις και δηµόσιες εκδηλώ-
σεις ή τελετές, από γήπεδα κι από 
θαλάσσιες αγωνιστικές διαδροµές 
δίπλα σε κορυφαίους αθλητές µας κι 
από τόσα άλλα που είχα την ευλογία 
να καλύψω σε 36 χρόνια ΜΑΧΙΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΗΣ ∆ηµοσιογραφίας.
∆ίδαξα ∆ηµοσιογραφία επί έξι χρόνια 

στο πρώτο ∆ηµόσιο ΙΕΚ ∆η-
µοσιογραφίας (Αθήνα – Χα-
λάνδρι).
Έχω τιµηθεί από τον Πα-
νελλήνιο Σύνδεσµο Αθλητι-
κού Τύπου (κι από άλλους 
φορείς) για την «πολύχρονη 
και σηµαντική προσφορά» 
µου στην Αθλητική ∆ηµο-
σιογραφία. Είµαι µέλος της 
ΕΣΗΕΑ και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Αθλητικών ∆η-
µοσιογράφων/AIPS, ενώ 
υπήρξα και µέλος της Ένω-
σης Αυστραλών ∆ηµοσιο-
γράφων/ΜΕΑΑ.

Παράλληλα µε τη δηµοσιογραφία, για 
σειρά ετών άσκησα και τη ∆ικηγορία 
ως µέλος των ∆ικηγορικών Συλλό-
γων Αθηνών και Καβάλας.
Με την πολιτική ασχολούµαι ενεργά 
από τη µαθητική και φοιτητική µου 
ηλικία (από τις τάξεις της ΠΑΣΠ), 
ενώ υπήρξα και δραστήριο µέλος του 
φεµινιστικού κινήµατος τη δεκαετία 
του ’80 (ως µέλος της ΕΓΕ). Είµαι 
ενεργό µέλος εθελοντικών οµάδων 
στον γενέθλιο τόπο µου –όπου κα-
τοικώ µόνιµα τα τελευταία 18 χρό-
νια. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά µου 
εντάσσονται τα εθνικά µας θέµατα 
(µε έµφαση στο «Μακεδονικό Ζήτη-
µα», για το οποίο ξεκίνησα να γράφω 
συστηµατικά από τα 22 µου χρόνια, 
στα 1983, όταν κανείς στην Ελλάδα 
δεν έδινε την παραµικρή σηµασία σ’ 
αυτό που …ερχόταν µε µαθηµατική 
ακρίβεια) και η µελέτη της τοπικής 
και γενικής Ιστορίας, καθώς και οι 
συνθήκες που διαµορφώνονται στη 
σύγχρονη Ευρώπη υπό το βάρος του 
µεταναστευτικού ζητήµατος.
Μιλώ Αγγλικά. 
Είµαι παντρεµένη µε τον επίσης δη-
µοσιογράφο (ηπειρωτικής καταγω-
γής) Κώστα Γιωτάκη.

Σ πλάχνο εκ των σπλάχνων της οµογένειας αφού γεννήθηκε από γονείς 
µετανάστες στη Γερµανία, µε ισχυρούς δεσµούς µε τον ελληνισµό 
της Αυστραλίας, η πρώην διευθύντρια του ελληνικού προγράµµατος 
της SBS, Βάσω Μώραλη, θα είναι υποψήφια για την Ευρωβουλή µε 

το ΚΙΝΑΛ. Ακέραιος χαρακτήρας µε γερές σπουδές στη Νοµική Αθηνών, 
πεπειραµένη δηµοσιογράφος, βαθύς γνώστης του οικουµενικού ελληνισµού, 
προνοµιακή συνοµιλήτρια του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, άνθρωπος µε τε-
ράστια ευαισθησία για τα εθνικά θέµατα και πάνω από όλα άνθρωπος που 
δούλεψε µε τον ελληνισµό και για τον ελληνισµό της Αυστραλίας, η Βάσω 
Μώραλη αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του ΚΙΝΑΛ και όσοι γνω-
ρίζουν την δραστηριότητα της, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και κοµµατικές 
τους προτιµήσεις ξέρουν ότι αν εκλεγεί θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα 
στην Ευρώπη. 




