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Η Ευαγγελία Δέσκα είναι κόρη Ελλήνων μεταναστών. Γεννήθηκε
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πόλη της Νέας Υόρκης, στην
Ελληνική παροικία της Αστόριας. Μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στην γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ του
Καναδά όπου απέκτησε πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες με τιμητική
διάκριση Bachelor of Arts cum laude από το πανεπιστήμιο McGill
University και αργότερα πτυχίο Νομικής από το γαλλόφωνο
πανεπιστήμιο Université de Montréal όπου υπήρξε η μόνη που
αποφοίτησε με την τιμητική διάκριση Frank Scott Prize for Excellence
in Constitutional Law για αρίστευση στο Συνταγματικό Δίκαιο. Έγινε
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Κεμπέκ (Barreau du Québec) το
1998. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν στο τμήμα
Υποθηκών και Δανείων των τραπεζών Royal Bank of Canada και
National Trust και παράλληλα στη σχολή ενόργανης γυμναστικής Flex
Art έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη πιστοποίηση ως προπονήτρια
ενόργανης γυμναστικής εθνικού επιπέδου στην ομοσπονδία του
Κεμπέκ-Quebec Gymnastics Federation-National Coaching Certification
Program. Υπήρξε επί σειρά ετών και αθλήτρια της ενόργανης
γυμναστικής με πολλές διακρίσεις. Πριν την εγκατάστασή της στην
Αθήνα η Ευαγγελία Δέσκα εργαζόταν ως δικηγόρος στο Μόντρεαλ σε
δικηγορική εταιρεία που ειδικευόταν στους τομείς του εμπορικού και
φορολογικού δικαίου. Είχε δραστήρια συμμετοχή στην Ελληνική
Κοινότητα του Μόντρεαλ καθώς και στην τοπική πολιτική ζωή του
Κεμπέκ. Υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος για την κυβέρνηση του
Καναδά επί πρωθυπουργία Brian Mulroney σε θέματα Συνταγματικού

Δικαίου και σε συνεργασία με τον τότε Πρέσβη του Καναδά στον ΟΗΕ
κ. Yves Fortier και τον πρύτανη του πανεπιστημίου McGill University κ.
Alex Paterson συμμετείχε στην επίσημη κυβερνητική εκστρατεία ως
τηλεοπτικός εκπρόσωπος για το δημοψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου
1992 που αφορούσε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του Καναδά
(Charlottetown Accord). Ως Πρόεδρος του οργανισμού Alliance Québec
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) ίδρυσε το Ετήσιο Συνέδριο
Απασχόλησης και Εύρεσης Εργασίας Νέων το οποίο συντελούσε στο
να βοηθηθούν νέοι και απόφοιτοι να βρουν εργασία στον τομέα των
σπουδών τους.
Μετά από την επιστροφή και εγκατάστασή της στην Ελλάδα
παντρεύτηκε τον Δημήτρη Λιούκα και απέκτησαν δύο παιδιά. Έπειτα
από εξετάσεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για
την αναγνώριση του πτυχίου της έγινε μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών το 2009. Στην Ελλάδα πέρα από τις επαγγελματικές
και οικογενειακές της υποχρεώσεις αποφάσισε να ασχοληθεί με τα
κοινά και συστρατεύθηκε με τον Γιώργο Καρατζαφέρη ως υποψήφια
βουλευτής στο Νομό Ευβοίας, όπου εκλέχτηκε πρώτη στο ψηφοδέλτιο
του ΛΑ.Ο.Σ. στις εθνικές εκλογές του 2007 και επιλαχούσα βουλευτής
στις εκλογές του 2009. Υπήρξε και υποψήφια στις ευρωεκλογές του
2009 καθώς και υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εθνικές
εκλογές του 2012. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην
Βουλή των Ελλήνων για το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ. κατά την περίοδο από
Οκτώβριο 2009 έως Απρίλιο 2012. Είναι μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου ΛΑ.Ο.Σ., υπεύθυνη της Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού.

